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Informace o dotačních 

prostředcích z programu 

IROP a služby kanceláře MAS



Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení – výzva č. 68 (revize 05/2018)

Aktivity:

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP/5) – 17. výzva

• Infrastruktura základních škol (IROP/3) – 15. výzva

• Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (IROP/3) – 15. 

výzva

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

(IROP/4) – 16. výzva

IROP



Plán výzev IROP 

Uvedené částky jsou v tis. Kč, jedná se o výši dotace (95%).

IROP

Název fiche
Alokace na 
Opatření

2017 2018

jaro podzim jaro podzim

Vzdělávání v klíčových
kompetencích (IROP/3)

36 000 Kč 11 282 Kč 11 283 Kč 13 435 Kč

Neformální a zájmové
vzdělávání (IROP/4)

9 000 Kč 3 957 Kč 2 109 Kč 2 934 Kč

Dostupná péče o děti
(IROP/5)

4 500 Kč 1 995 Kč 0 Kč 2 505 Kč



Podzimní vlna výzev

• 15. výzva - Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

• 16. výzva – Neformální a zájmové vzdělávání III. 

• 17. Výzva – Dostupná péče o děti III.

Příjem 1. 10. 2018 – 2. 11. 2018

Více info na webu MAS ORLICKO - http://www.mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-

jak-zadat

IROP

http://www.mas.orlicko.cz/dotace-kdy-a-jak-zadat


Základní informace

Typ výzvy: kolová výzva - jednokolový systém hodnocení 

Míra podpory: 95%

Forma podpory: ex-post financování (možnost etapizace)

Území realizace: území MAS ORLICKO, z.s.

Časová způsobilost: od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020

Udržitelnost: 5 let od proplacení poslední platby

Dělení aktivit: vedlejší aktivity max. do výše 15% způsobilých výdajů

IROP



Dokumenty závazné pro žadatele

• Obecná pravidla

o závazná pro všechny specifické cíle a výzvy

o zadávání zakázek, změna projektu, povinná publicita…

• Specifická pravidla

o pro každou výzvu samostatný dokument

o podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné přílohy –

vzory, …

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

dostupnosti-Infrast

IROP

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


Dokumenty závazné pro žadatele

• Výzva MAS

o termín pro příjem žádostí a realizaci projektu

o min. a max. výše způsobilých výdajů

o úprava – žadatelé, aktivity, povinné přílohy

o kritéria pro hodnocení projektů (součást navazující   

dokumentace)

IROP



Postup hodnocení

MAS

• přijatelnost a formální náležitosti – lhůta 29 PD

• věcné hodnocení (min. hranice bodování 50%) – lhůta 30 PD

• výběr projektů Radou MAS – 15 PD

CRR

• kritéria pro závěrečné hodnocení způsobilosti – lhůta 30 PD

• výběr projektů vedením ŘO IROP – lhůta 15 PD

(Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca 6/2019)

Mezi jednotlivými kroky běží lhůta na podání žádostí o přezkum 15 

kalendářních dní.

IROP



15. výzva - Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

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

• navyšování kapacit kmenových učeben – jen ORP se SVL (Ústí nad Orlicí, Česká Třebová,

Lanškroun)

• Doplňkově – vnitřní konektivita, pořízení kompenzačních pomůcek

• Podmínky – MAP/KAP, bezbariérový přístup

Alokace 2018: 13,4 mil. Kč, celkem 36 mil. Kč 

Max. výše dotace: 1,5 mil. Kč (na jakékoliv aktivity – ZMĚNA)

Výzvy:           2019 - Pokud nebude vyčerpána podzimní výzva.

IROP



Podpořené projekty v minulých výzvách

4. Výzva – celkem 10 projektů, 11,28 mil. Kč dotace (+2 projekty odstoupily během realizace)

1 projekt ŽA+KR

4 projekty UO + ČT 

3 projekty – Severo-Lanškrounsko

2 projekty středních škol

• Průmyslová střední škola Letohrad - Laboratoř mechaniky zemin a betonu

• Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Variabilní učebna 

přírodních věd

8. Výzva – celkem 13 projektů, 11,28 mil. Kč dotace

5 projektů ŽA+KR

5 projektů UO + ČT (2 školy po dvou projektech)

1 projekt – Severo-Lanškrounsko

2 projekty středních škol

• Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – CNC frézka

• Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 - Pořízení 

technického zařízení pro praktické vyučování

IROP



16. výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání III. 

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 2018: 2,9 mil. Kč, celkem 9 mil. Kč

Max. výše dotace: 0,95 mil. Kč 

Výzvy:           2019 - Pokud nebude vyčerpána podzimní výzva.

Učebny nelze využít pro běžnou výuku. Projekty kombinující výuku a kroužky patří do 15. 

výzvy 

IROP



Podpořené projekty v minulých výzvách

7. Výzva – celkem 6 projektů, 3,9 mil. Kč 

• Obec Výprachtice – Od řemesla k informatice

• SVČ ANIMO – modelářská dílna, jazyková učebna

• EducAdvice – mobilní počítačová učebna (celoživotní vzdělávání)

• Robert Holmes – modernizace učeben (jazyková škola v Ústí nad Orlicí)

• LSG – Zázemí pro činnost polytechnických kroužků (PC učebna)

12. Výzva – celkem 3 projektů, 2,1 mil. Kč dotace

• Obec Červená Voda – Zkušební Včelín, Malé Vosí Hnízdo

• Robert Holmes – Modernizace vybavení (jazyková škola v Ústí nad Orlicí)

• Průměrná výše projektu 660 tis. Kč.

IROP



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 

IROP



Soulad s MAP/KAP

•Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/ KAP a 

uvedeny v seznamu projekt. záměrů 

➢ jedno z kritérií přijatelnosti

➢ Podstatné je označení aktivit křížky – prosíme o kontrolu v době 

připomínkového řízení

• Střední školy – soulad s KAP – aktualizace z 08/2018 

•Základní školy – soulad s MAP – probíhá aktualizace

•Neformální a zájmové vzdělávání – soulad s MAP nebo KAP

IROP



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.

•Výjimka pro SŠ – tato podmínka se nevztahuje na výjimky uvedené v nařízení 

vlády č. 211/2010 Sb. (příloha č. 2 kategorie 1; 2; 4 a 6), o soustavě oborů 

vzděláváním v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů.

IROP



Klíčové kompetence IROP – formální vzdělávání

➢ Klíčové kompetence IROP pro SŠ jsou vázány na Národní soustavu kvalifikací a 

vybrané kvalifikace dle přílohy č. 8A  Specifických pravidel.

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.

IROP



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

➢ platí pro MŠ i SŠ

IROP



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/škola.

IROP



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

IROP



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 projekt

➢Mírně upravená osnova oproti minulým výzvám

IROP



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.

IROP



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

IROP



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.

IROP



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

IROP



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. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení – ne starší 3 měsíců (lze i z 

internetu) – pouze 15. výzva

13./14. Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – nepovinná příloha MAS

IROP



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. 

IROP



Seminář pro žadatele a příjemce

➢ 18. září 2018 od 13:30 – Seminář pro žadatele (15. – 17. výzva)

➢ 25. září od 9 hod v Žamberku/ 4. října 2018 od 13:00 PPP Ústí nad Orlicí 

– Seminář pro podpořené žadatele/příjemce (8. + 12. výzva) 

➢ 11. října 2018 od 13:00 – Seminář pro žadatele k systému ISKP 14+

Ostatní semináře se konají v sídle MAS ORLICKO, z.s – Zemědělská 1004, 

Žamberk.

IROP



Služby kanceláře MAS ORLICKO

MAS ORLICKO Vám nabízí bezplatně:

• posouzení Vašeho záměru z pohledu vhodnosti k financování z Evropských 

fondů

• doporučení vhodné výzvy 

• konzultace při zpracování žádosti o dotaci do výzvy MAS

• konzultace při realizaci a administraci projektu, podání žádosti o platbu

• bezplatná školení

• konzultace probíhají v kanceláři v Žamberku nebo v případě stavebních úprav 

na místě realizace

MAS ORLICKO je administrátorem programu – nemůžeme tedy nic dělat za 

Vás, ale poradíme jak na to ☺

IROP



Postup

➢ Konzultace záměru – způsobilých výdajů

➢ Kontrola záměru v KAP 

➢ Příprava projektové dokumentace

➢ Stanovení cen (stavby – dle rozpočtu, vybavení – poptávka)

➢ Vypracování studie proveditelnosti

➢ Vyplnění žádosti v ISKP 14+

❑ https://mseu.mssf.cz

❑ je nutná registrace, el. podpis

IROP

https://mseu.mssf.cz/


Kontaktní osoby pro IROP

Ing. Mgr. Marie Kršková Bc. Martina Rosenbergerová

projektová manažerka, IROP referentka, IROP

krskova@mas.orlicko.cz rosenbergerova@mas.orlicko.cz

Tel.: 468 003 528, 734 318 889 464 600 708, 733 538 864

Děkuji za pozornost ! 

IROP

mailto:krskova@mas.orlicko.cz
mailto:rosenbergerova@mas.orlicko.cz


Malý LEADER:

Výzva MAS ORLICKO financovaná z POV Pardubického

kraje.

Příjemci – členové MAS ORLICKO, z.s., v roce 2018 zúženo 

na NNO, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení

Aktuální stav: přijaté projekty čekají na zařazení do žádosti 

MAS pro POV (Rada 25.9.), počet a výše podpořených 

projektů bude známa na jaře 2019 (duben, nebo červen)

POV – Malý LEADER



Malý LEADER:

POV – Malý LEADER

Název projektu CZ Žadatel CZV projektu

Vlastní zdroje 

MAS 

/kofinancování 

příjemce 

příspěvku

Vybavení pro společenské akce T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí 165 504,00 Kč 49 651,20 Kč

Vybavení na příležitostné akce Středisko volného času ANIMO, Žamberk 131 900,00 Kč 39 570,00 Kč

Zkvalitnění zázemí služeb Cesta pro rodinu, z.ú. 207 394,00 Kč 62 219,00 Kč
Český dvorek - úprava cesty mezi 

ohradami Domov pod hradem Žampach 284 736,61 Kč 85 420,98 Kč
Oprava střechy správního střediska 

OCHUO Oblastí charita Ústí nad Orlicí 285 000,00 Kč 85 000,00 Kč

Pořadatelské zázemí Základní a Mateřská škola Červená Voda 228 099,50 Kč 68 429,80 Kč
Zázemí pro výuku vodáckých sportů a 

činnost sportovních kroužků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. 244 420,00 Kč 73 326,00 Kč
Oprava vstupního prostoru správního 

střediska OCHUO Oblastí charita Ústí nad Orlicí 285 000,00 Kč 85 000,00 Kč
Úprava malého nádvoří zámku na 

oddechový prostor pro veřejnost a Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. 161 414,00 Kč 48 425,00 Kč


