
 

Neformální setkání ředitelů středních 
škol v MAS ORLICKO 

 
26. 9. 2017, Žamberk 

 



Program semináře 

 

1. Zahájení 

2. Informace o výzvách  IROP 

3. Informace o aktivitách KAP 

4. Informace o aktivitách MAP 

5. Informace od zástupců SŠ 

6. Stanovisko kraje/RSK 

 



1) Zahájení 

Cíl jednání:  

zmapování aktuální situace středních škol v území MAS ORLICKO, z.s. 

po první vlně výzev v IROP (národní kolo i MAS),  

výměna zkušeností s cílem koordinovat postup v jednotlivých 

aktivitách,  

stanovit další milníky spolupráce v roce 2018 (příp. 2019). 

  

  



 
 

2) Informace o výzvách IROP 
  
 

 



Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení – výzva č. 68  
 

Aktivity: 

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP/5) 

• Infrastruktura základních škol (IROP/3) 

• Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (IROP/3) 

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

(IROP/4) 



Plán výzev IROP 2017 

Plán výzev IROP k 14. 8. 2017 - částky v tis. Kč 

Název opatření 
Alokace na 
Opatření 

2017 2018 2019 2020 2021 

 
 

podzim jaro podzim jaro podzim     

Vzdělávání  
v klíčových 
kompetencích 

36 000,00 13 311   11 689   6 200   0 4 800 

Neformální a zájmové 
vzdělávání 

9 000,00   5 000 0   2 050   0 1 950 



4. výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích I.  

 Podporované aktivity: 

• stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí IROP 
(cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) 

• bezbariérovost škol 

• Doplňkově – vnitřní konektivita, pořízení kompenzačních pomůcek 

• Podmínky – MAP/KAP, bezbariérový přístup 

Alokace 2017:   18 mil. Kč, celkem 36 mil. Kč 

Dop. výše dotace:  1 500/750 tis. Kč 

Přijaté projekty:  13 projektů/14,8 mil. Kč 

Podpořené projekty: 12 projektů/13,3 mil. Kč. 

Výzvy:             2018 – 11,7 mil. Kč 

   2019  - 6,2 mil. Kč 

   2021 – 4,8 mil. Kč 



Klíčové kompetence IROP – střední školy  

• podporované obory jsou vyjmenovány v příze č. 8A specifických pravidel 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-
Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela 

 
 
• 3 projekty SŠ – 2,8 mil. Kč 
 

 

10 501 
303,47 
Kč; 79% 

2 809 
802,65 
Kč; 21% 

Schválená dotace 

ZŠ 

SŠ 
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7. výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání I.  
.  

Podporované aktivity: 

• stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí IROP 
(cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) 

• Doplňkově - bezbariérovost škol, pořízení kompenzačních pomůcek, nákup budov 

• Podmínky – MAP/KAP, bezbariérový přístup 

 

Alokace 2017:   5 mil. Kč, celkem 9 mil. Kč 

Dop. výše dotace:  950 tis. Kč  

Výzvy:             2019  - 2 mil. Kč 

   2021 – 2 mil. Kč 

 



Text 7. výzvy IROP 

 
 Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 16. 10. 2017, 15:00 

Datum a čas zpřístupnění formuláře 
žádosti o podporu v MS2014+ 

16. 10. 2017, 15:00 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o 
podporu v MS2014+ 

16. 10. 2017, 15:00 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o 
podporu v MS2014+ 

28. 11. 2017, 15:00 



Text výzvy - návrh 

• Datum ukončení realizace  31. 12. 2020 

 

• Minimální výše CZV     100 000 Kč 

 

•Maximální výše CZV  1 000 000 Kč 

 



Oprávnění žadatelé 

 

• školy a školská zařízení v oblasti, základního a středního vzdělávání 

• kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji  

• obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• nestátní neziskové organizace  

• církve, církevní organizace  

• organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 

  
  

 



Soulad s MAP/KAP 

• Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/ KAP a 
uvedeny v seznamu projekt. záměrů  

jedno z kritérií závěrečného ověření způsobilosti 

Podstatné je označení aktivit křížky – prosíme o kontrolu v době 
připomínkového řízení 

• MAP -  aktuálně probíhá sběr investičních záměrů – www.maporlicko.cz  

    -   mohou zde být i záměry celoživotního vzdělávání a záměry středních škol 

• KAP – byl schválen v 07/2017 – aktualizace za půl roku 

http://www.maporlicko.cz/
http://www.maporlicko.cz/


Podmínka bezbariérovosti 

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

být vždy bezbariérově dostupné. 

•Základní požadavek - zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu 

osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. 

•Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude 

zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti. 

 



Hlavní zaměření projektu 

• 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 kompentencích ve vazbě na 

budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu 

práce.  

 

•Doplňkově : 

 nákup kompenzačních pomůcek, 

stavební úpravy na bezbariérovost. 

 



Klíčové kompetence IROP – zájmové a neformální vzdělávání 
  
• Jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory 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 průřezová témata RVP ZV – Environmentální výchova 

 

• Oblasti/obory musí mít subjekt zapracován ve vzdělávacím programu (školy ŠVP) 

 uvádí se citace relevantní části 

 
 

 



Klíčové kompetence IROP – celoživotní vzdělávání 

• Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání jsou 
vázány na Národní soustavu kvalifikací a vybrané kvalifikace dle 
přílohy č. 8B  Specifických pravidel. 

 
 



UPOZORNĚNÍ  

 
• klíčová kompetence „cizí jazyk“ je způsobilá vždy 
 
• klíčová kompetence „práce s digitálními technologiemi“ bude podporována 

POUZE ve vazbě na další klíčové kompetence 
 
• odborná učebna PC sloužící k výuce informatiky LZE, pokud bude uvedena v 

MAP/KAP a označena klíčová kompetence práce s digitální technologií 
 
•    předmětem projektu nemůže být pouze oprava stávajících budov kvůli špatnému   
      stavu 
 
•     Projektem nemůže vzniknout nová stavba 
 



 

 

 

 
 
 

Povinné přílohy žádosti o podporu 
 

1. Plná moc – zvláštní záložka 

2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

 Předkládá se uzavřená smlouva na plnění zakázky – pouze k proběhnutým 

řízením 

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele  

 Právní subjektivitu nemusí dokládat: kraje a jimi zřizované organizace, obce a 

jimi zřizované organizace, OSS a jimi zřizované organizace 



 

 

 

 
 
 

Povinné přílohy žádosti o podporu  
 

4. Výpis z rejstříku trestů  

  příloha je zrušena – záložka v MS 2014+ pravděpodobně zůstala 

5. Studie proveditelnosti  

 Dle závazné osnovy 

 Červeně zvýrazněné informace – navíc, slouží k bodování 

 Hlavní zdroj informací pro hodnocení a kontrolu projektu 



 

 

 

 
 
 

Povinné přílohy žádosti o podporu  
 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem 

projektu 

 Majitel - dokládá  výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce) 

 Ostatní – dokládají právo k uvedenému majetku (nájemní smlouvy, smlouva o 

výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí…..na min. dobu udržitelnosti projektu – 5 

let od proplacení) 

Ve smlouvě musí být uvedena možnost provádět technické zhodnocení, s 

podmínkou zachování výstupu min po dobu udržitelnosti projektu – pokud 

je technické zhodnocení součástí projektu. 

Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají 

do oprávněných žadatelů. 

 



 

 

 

 
 
 

Povinné přílohy žádosti o podporu 
 

7.    Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení – s nabytím právní moci 

 Nebo územní souhlas nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu – pokud stavba 

nevyžaduje územní rozhodnutí 

 Nedokládá se v případě společného stavebního a územního řízení 

 



 

 

 

 
 
 

Povinné přílohy žádosti o podporu 
 

8. 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. 

 Minimálně žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené 

stavebním úřadem, a přílohy, nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o 

podporu.  

 V případě společného řízení stačí žádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. 

 Samotné stavební povolení, pak musí být doloženo nejpozději do dne, 

kdy je vydáno Rozhodnutí , a to formou Žádosti o změnu projektu.  



 

 

 

 
 
 

Povinné přílohy žádosti o podporu  
 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení 

stavby  - ověřená stavebním úřadem nebo jako součást žádosti o stavební 

povolení 

 10.  Položkový rozpočet stavby  

   - dle stupně projektové dokumentace 

   - členěný podle jednotného ceníku stavebních prací ve formátu PDF 

   - rozdělení položek na hlavní a vedlejší aktivity, popř. nezpůsobilé výdaje 

   - ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby – dle vyhlášky č.  

   230/2012Sb. (pdf. i elektronický formát .esoupis, xc4, Excel Vz…) 

   - po ukončení výběrového řízení – vysoutěžený položkový rozpočet  

   stavby 

 



 

 

 

 
 
 

Povinné přílohy žádosti o podporu  
 

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – projekty nad 1 mil. Kč 

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – dokládá právnická osoba mimo 

veřejnoprávní právnické osoby 

13. Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení 

stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – nepovinná příloha MAS 

 

 



Udržitelnost  

5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP 

•V době udržitelnosti projektu musí veškerý pořízený investiční majetek 
sloužit pouze k účelu poskytování stejných služeb a provádění aktivit projektu 
pro stejné klienty cílové skupiny, ke kterým se příjemce zavázal v žádosti o 
podporu. 

•V době udržitelnosti bude prováděna kontrola prostřednictvím Zpráv o 
udržitelnosti projektu, ex-post analýzy rizik a ex-post kontroly.  

•V době udržitelnosti musí být dodržovány cílové hodnoty indikátorů 
stanovené v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.  

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST  
 

Ing. Ivana Vanická   Ing. Mgr. Marie Kršková 
manažerka MAS   projektová manažerka, IROP 
vanicka@mas.orlicko.cz   krskova@mas.orlicko.cz 
Tel.: 468 003 530, 731 506 016 468 003 528, 734 318 889  
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