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IROP 2014-2020 v oblasti vzdělávání

IROP 3 – Vzdělávání v klíčových kompetencích

IROP 4 – Neformální a zájmové vzdělávání



IROP 3 – Vzdělávání v klíčových kompetencích 
(schválené projekty)

Výzva 
č.

Počet 
schválených 

projektů

CZV Příspěvek EU

4. 12 14 011 690,66 Kč 13 311 106,12 Kč

8. 13 11 876 925,75 Kč 11 283 079,45 Kč

15. 21 29 764 755,80 Kč 28 276 517,98 Kč

Celkem 46 55 653 372,21 Kč 52 870 703,55 Kč



Alokace: Podpora:

Alokace původní: 36 000 000 Kč Cílová hodnota: 30

Alokace navýšená: 47 678 428,15 Kč

Alokace „vyčerpaná“: 100% Zazávazkovaná hodnota: 43

Plánováno 9 SŠ a 21 ZŠ
Plánovaná výše projektů:

- 750 tis. Kč bez řešení bezbariérovosti
- 1 500 tis. Kč s řešením bezbariérovosti

Zapojeno 19 ZŠ a 7 SŠ, tj. celkem 26 škol, z toho 11 škol více než jeden projekt (2 – 4 projekty)

Alokace byla navýšena s přihlédnutím k prokázané absorpční kapacitě (převis projektů), v reflexi 
na pokrok dalších opatření a s přihlédnutím k požadavkům ŘO

Průměrná hodnota projektů: 1,2 mil. Kč (bezbariérovost!)



IROP 4 – Neformální a zájmové vzdělávání 
(schválené projekty)

Výzva 
č.

Počet 
schválených 

projektů

CZV Příspěvek EU

7. 6 4 165 555,33 Kč 3 957 277,56 Kč 

12. 3 2 219 533,42 Kč 2 108 556,74 Kč

16. 1 450 182,56 Kč 427 673,43 Kč

Celkem 10 6 835 271,31 Kč 6 493 507,73Kč



Alokace: Podpora:

Alokace původní: 9 000  000 Kč Cílová hodnota: 11

Alokace snížena: 5 579 966,13 Kč

Alokace „vyčerpaná“: 100% Zazávazkovaná hodnota: 9

Podpořeno celkem 9 projektů od 7 žadatelů (reálně 6). 
Opatření bylo spíše méně úspěšné. Nebyla zcela naplněna cílová hodnota, mezi žadateli se 
vyskytovaly opakující se žádosti, případně propojené subjekty.

Jako způsobilí žadatelé obstáli pouze DDM (SVČ), případně jazyková škola. Další NNO nebyly 
schopny se zapojit. 

Plánováno 11 projektů á 800 tis. Kč





Podpora škol v IROP2 po roce 2021

➢ přes MAS již nebudou podporovány střední školy (pouze v individuálních 
výzvách)

➢ přes MAS již nebude podporováno neformální a zájmové vzdělávání (pouze v 
individuálních výzvách)

➢ širší pojetí podpory ZŠ přes MAS – více aktivit (nejen odborné učebny)

➢ nově přesah do „komunitních aktivit“ škol (vytvoření vnitřního i venkovního 
zázemí pro komunitní aktivity při škole vedoucí k sociální inkluzi /např. veřejně 
dostupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, spol. místnosti/)

➢ nebude umožněna podpora rozšíření kapacit kmenových učeben ZŠ/SŠ/VOŠ 
(ani nové, ani stávající prostory) // možnost podpory neúplných škol v CLLD



Podpora škol v IROP2 přes MAS 2021+

Rekonstrukce infrastruktury MŠ  a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 

- navýšení kapacit a úpravy související se snižováním počtu dětí ve třídě

- zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, 

včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, 

kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí

- vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

zůstává podmínka souladu s MAP



Podpora škol v IROP2 přes MAS 2021+
Infrastruktura ZŠ  ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol I.

- podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání,  cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi

- budování vnitřní konektivity škol

- vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)

- budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k 

vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)



Podpora škol v IROP2 přes MAS 2021+
Infrastruktura ZŠ  ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol II.

- vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity  při ZŠ vedoucí k 

sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory  pro sportovní aktivity, knihovny, 

společenské místnosti), které by  po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a 

komunitních aktivit

- veřejně přístupná školní hřiště, tělocvičny… = možnost  podpory tzv. komunitní školy

- rekonstrukce učeben neúplných škol

- kmenové učebny venkovských malotřídek

- doprovodná infrastruktura zázemí školy jako doplňková aktivita



Podpora škol v IROP2 přes MAS 2021+
Infrastruktura ZŠ  ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol III.

zůstává podmínka souladu s MAP

– školní kuchyně a jídelny > CLLD v SZP (PRV)

– SŠ > IP / RAPy

– zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání > CLLD v SZP (PRV)



Podpora škol v IROP2 přes individuální projekty 
(SC 4.1  Vzdělávací infrastruktura)

Navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) na území ORP s jejich nedostatečnou kapacitou 

Příklad: Přístavba mateřské školky, novostavba mateřské školy

Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků (jen pro 
MŠ s výjimkou od krajské hygienické stanice)

Příklad: Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela 
fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice

Základní školy  - odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí 
jazyky, práce s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita škol, školní družiny a školní 
kluby; doplňkově: zázemí pro školní poradenské pracoviště, pro ne/pedagogické pracovníky, 
zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ 

Příklad: Přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor 
školní družiny; rozvod a zabezpečení internetu v budově školy; sportovní 
hřiště 



Podpora škol v IROP2 přes individuální projekty 
(SC 4.1  Vzdělávací infrastruktura)

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře – odborné učebny ve vazbě na odborné 
předměty, vnitřní konektivita škol, školní kluby u víceletých gymnázií; doplňkově: zázemí pro 
školská porad. pracoviště, komunitní aktivity při SŠ/VOŠ 

Příklad: Přístavba SŠ – odborné laboratoře; komunitní sportovní hřiště; 
rozvod a zabezpečení internetu v budově školy

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – odborné prostory ve vazbě na odborné 
předměty 

Příklad: Technické dílny domu dětí a mládeže

Školská poradenská zařízení, speciální školy a střediska výchovné péče – vybudování, úpravy 
zázemí

Příklady: Centrum komplexní podpory po studenty se sluchovým postižením při 
SŠ; modernizace střediska výchovné péče za účelem předcházení vzniku a rozvoje 
negativních projevů chování dětí



Úkol Termín Garant

Schválení PD IROP vládou září/říjen 2021 vláda

Schválení PD IROP 2021-2027 ze strany EK začátek r. 2022 Evropská komise

PRVNÍ VÝZVY IROP 2021 - 2027 1. čtvrtletí 2022 ŘO IROP

Harmonogram přípravy IROP2 



Časový kontext MAS:

7-11/2020: Terénní šetření v obcích (priority území, zpětná vazba)
Schůzky s aktéry z  území /podpořenými žadateli
Evaluace strategie CLLD

12/2020 – 6/2021: Tvorba koncepční části strategie, sběr dat pro akční plány

6/2021 Schválení koncepční části Strategie VH MAS, předložení na ŘO

8/2021  Schválení koncepční části Strategie ze strany ŘO (MMR)

9-12/2021 Tvorba Programového rámce IROP

Předložení na ŘO

1.Q 2022 ??? Schválení Programového rámce ze strany ŘO

2.Q 2022 ??? První výzvy z IROP přes MAS



Doporučení pro žadatele a příjemce

➢ připravenost projektových záměrů v oblasti vzdělávání bude v 
IROP2 klíčovým faktorem pro úspěch (stavební úřad, finanční 
rozvaha nad položkovými rozpočty stavby, projektová 
dokumentace…)

➢ nastavit odpovědnost a vztahy (škola, nebo zřizovatel?)

➢ prověřit příp. zpracovatelskou agenturu a mít stále roli 
kontaktní osoby

➢ nutná součinnost se zpracovateli MAP – viz prezentace MAP z 
dnešního jednání



Děkuji za pozornost 

Mgr. Šárka Bartošová
tel.: 734 318 889
e-mail: bartosova@mas.orlicko.cz

mailto:bartosova@mas.orlicko.cz

