MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Šumavsko, z. s. na období
2014 – 2020“
připravuje

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Šumavsko, z. s. – IROP – Vybavení a modernizace
učeben“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI
INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD“

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO
VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4

Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie
Podopatření integrované
strategie
Druh výzvy

8.
4.2.3 Vybavení a modernizace učeben
Nerelevantní
Kolová

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

předpoklad: 25.3.2019 8:00:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

29.4.19 10:00

1.1.2014
Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení realizace
projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního
úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé
výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno
nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn
před tímto datem.
31.5.2020
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o
podporu v MS 2014+.

Podpora
4 155 511,75 Kč
Alokace výzvy MAS (CZV)
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

minimální výše CZV na projekt: 200 000 Kč
maximální výše CZV na projekt: 2 000 000 Kč

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Podpora tohoto opatření je zacílena na vzdělávací zařízení - základní
školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání, která
umožní zlepšit kvalitu základního formálního, zájmového a
neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých.
Důraz bude kladen na podporu kvalitní infrastruktury pro výuku
klíčových kompetencí, které žáci škol využijí v praxi. Klíčovými
kompetencemi se rozumí přírodovědné obory, technické obory, cizí
jazyky a digitální technologie.
Z pohledu zajištění vnitřní konektivity základních škol, kvalitního
připojení k internetu a případně pořízení digitálních vzdělávacích
zdrojů výuky bude kladem důraz na zvýšení kvality výuky.
Cílem tohoto opatření je podpora investic do výstavby, stavebních
úprav a pořízení vybavení na účelem zajištění rovného přístupu ke

Typy podporovaných projektů

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

klíčových kompetencí, které žáci škol využijí v praxi. Klíčovými
kompetencemi se rozumí přírodovědné obory, technické obory, cizí
jazyky a digitální technologie.
Z pohledu zajištění vnitřní konektivity základních škol, kvalitního
připojení k internetu a případně pořízení digitálních vzdělávacích
zdrojů výuky bude kladem důraz na zvýšení kvality výuky.
Cílem tohoto opatření je podpora investic do výstavby, stavebních
úprav a pořízení vybavení na účelem zajištění rovného přístupu ke
kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Dalším cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce.
Aktivita "Infrastruktura základních škol": projektový záměr musí být v
souladu s Místním akčním plánem vzdělávání
Aktivita "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání": projektový záměr musí být v souladu s Místním nebo
Krajským akčním plánem vzdělávání

Oprávnění žadatelé pro obě aktivity:
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace
• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Oprávnění žadatelé pro aktivitu "Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní učení":
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního a středního vzdělávání
a vyšší odborné školy
Společné pro obě aktivity:
• žáci (studenti)
• osoby sociálně vyloučené
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
• pedagogičtí pracovníci
• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti
vzdělávání nebo asistenčních služeb
Aktivita "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
učení":
• děti v předškolním vzdělávání
• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
• dospělí v dalším vzdělávání

Věcné zaměření
1
Podporované aktivity

Infrastruktura základních škol

Podporované aktivity

Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy a výzvu č. 68 ŘO
IROP

Kontakty pro poskytování
informací

2

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/459af643-8919-42bb-849c6eea26d81f59/Text-vyzvy_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b38995f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Kontakt na odpovědného pracovníka kanceláře MAS Šumavsko.
Manažer OP IROP:
Ing. Šárka Kůsová
tel.: 727 887 160
email: kusova@massumavsko.cz

