
Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

Opatření V.1: Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání 

Podopatření V.1.1: Vzdělávání a školství - infrastruktura, kvalita, dostupnost  

MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 

– 2020“

vyhlašuje

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

1

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4

Identifikace výzvy

Kolová



Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Celková částka dotace 

z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj pro výzvu

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

Forma podpory

13 000 000,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

Termíny

15.1.18 16:00

N/R

14.12.17 16:00

14.12.17 16:00

Datum ukončení realizace 

projektu

Datum zahájení realizace 

projektu

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem 

zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v 

klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Dále budou podporovány rekonstrukce a stavební úpravy stávající 

infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Projekty také mohou být zacíleny na zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se 

sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 

budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Bližší specifikace podporovaných typů projektů (včetně rozdělení na hlavní a 

vedlejší aktivity projektu) naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a 

příjemce v aktuálním znění, odkaz na Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce v aktuálním znění:

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-

c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění 

platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí 

o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel

Typy podporovaných projektů

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou

podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování

Evropské unie.

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

50 000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projektu:

1 000 000,00 Kč

1.1.2014

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu, 

týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje

31.12.2020



1 Infrastruktura základních škol

2

3

4

5

Oprávnění žadatelé

 - Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

 - Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích

aktivit 

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem 

zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v 

klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Dále budou podporovány rekonstrukce a stavební úpravy stávající 

infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Projekty také mohou být zacíleny na zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se 

sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 

budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Bližší specifikace podporovaných typů projektů (včetně rozdělení na hlavní a 

vedlejší aktivity projektu) naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a 

příjemce v aktuálním znění, odkaz na Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce v aktuálním znění:

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-

c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění 

platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí 

o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel

Typy podporovaných projektů

Území realizace 

Území MAS vymezené ve schválné strategii CLLD.

 - 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 

Podporované aktivity

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem zdělávání

Cílová skupina

Věcné zaměření



1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě

4 Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušena 

5 Studie proveditelnosti

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 s nabytím právní moci nebo

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

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

14

15

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo

vzdělávacích zařízení

5 00 30 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Povinné přílohy

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem zdělávání



Informace o křížovém 

financování

Příjmy projektu

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení

i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní

příjmy).

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele pro výzvu ŘO IROP

jsou uvedena zde:

https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-

Zvysovanikvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění 

platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí 

o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena 

ve Specifických pravidlech výzvy č.68 IROP v kapitole 3.2.4 Povinné přílohy k 

žádosti

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-

c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění 

platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí 

o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele pro výzvu ŘO IROP

jsou uvedena zde:

https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-

Zvysovanikvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění 

platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí 

o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel

Věcná způsobilost se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými 

pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP 

ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, kap. 3.2.6. Způsobilé výdaje. V době 

realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci, se věcná způsobilost řídí vždy 

aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Povinné přílohy

Věcná způsobilost

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné

Způsobilé výdaje

MAS Region HANÁ má možnost provádět změny ve výzvě. Tato

změna musí být dopředu schválena ŘO. O změně pravidel výzvy

jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+.

Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách:

www.regionhana.cz

V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 

Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou 

metodického prostředí. (uvést odkaz na odpovídající výzvu ŘO, kde jsou 

uvedena i obecná pravidla). 

Změny ve výzvě se nevztahují na projektové záměry, které již žadatelé podali.

V kolové výzvě jsou změny možné pouze na základě změn metodiky nebo 

legislativy. 

Provádění změn výzvy se řídí interními postupuy. Interní postupy jsou k 

dispozici na webu MAS, www.regionhana.cz

1.1.2014 - 31.12.2020

Další detaily výzvy



Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci kanceláře 

MAS Region HANÁ (více viz kapitola 4.2 "Kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti" v Interních postupech k realizaci SCLLD MAS Region HANÁ pro 

programový rámec IROP 

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS Region HANÁ jako výběrový 

orgán zvolený z členů MAS. Rada MAS pro každou vyhlášenou výzvu jmenuje 

členy hodnotící komise z řad výběrové komise (nejméně 3 členy).

Věcné hodnocení probíhá jen u těch projektů, které úspěšně prošly kontrolou 

formálních náležitostí a přijatelnosti (v souladu s Interními postupy k realizaci 

SCLLD MAS Region HANÁ pro programový rámec IROP).

Výstupem hodnocení je seznam projektů seřazených sestupně podle 

dosažených bodů. 

Výběr projektů dokončuje Rada MAS Region HANÁ z pozice rozhodovacího 

orgánu, na základě pořadí a hofdnocení předaného od výběrové komise. 

(více viz kapitola 5. "Výběr projektů" v Interních postupech k realizaci SCLLD 

MAS Region HANÁ pro programový rámec IROP).

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 50 % z celkového 

maximálního bodového zisku.

Maximální bodové hodnocení projektu je 80 bodů.

Minimální bodová hranice projektu je 40 bodů

Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

Při rovnosti bodů bude postupováno podle následujících principů v pořadí, tak 

jak jsou uvedeny:  

- bude vybrán projekt s nižším finančním požadavkem žadatele, tj. nižší 

absolutní hodnota požadavku dotace

- datum a čas podání projektu 

Postup hodnocení projektů je uveden v "Interních postupech k realizaci SCLLD 

MAS Region HANÁ pro programový rámec Integrovaného regionálního 

operačního programu", kapitola č. 4 „Hodnocení a výběr projektů“ .

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. Postup pro podání 

žádosti o přezkum je uveden v Interních postupech k realizaci SCLLD MAS 

Region HANÁ pro programový rámec IROP, kapitola 6 "Přezkum hodnocení 

projektů".

Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, 

přesahuje celkovou alokaci výzvy, je uveden v Interních postupech k realizaci 

SCLLD MAS Region HANÁ pro programový rámec IROP, kapitola 5 "Výběr 

projektů".

Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR a probíhá jen u projektů, 

které byly vybrány Radou MAS (více viz kapitola 5.2.1 Závěrečné ověření 

způsobilosti projektů Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním 

znění - https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-

62-Socialniinfrastruktura-integrovane-projekty-CLLD).

Způsob hodnocení projektů

Příjmy projektu

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení

i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní

příjmy).

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele pro výzvu ŘO IROP

jsou uvedena zde:

https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-

Zvysovanikvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění 

platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí 

o dotaci, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel



Další specifika výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  

https://mseu.mssf.cz

Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Region HANÁ okruh podporovaných aktivit. Z 

tohoto důvodu nejsou pro tuto výzvu

relevantní kapitoly Specifických pravidel týkající se aktivity "Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání“, "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných 

škol", a "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání".

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro 

Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného 

hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této výzvy 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí pracovníci kanceláře 

MAS Region HANÁ (více viz kapitola 4.2 "Kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti" v Interních postupech k realizaci SCLLD MAS Region HANÁ pro 

programový rámec IROP 

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS Region HANÁ jako výběrový 

orgán zvolený z členů MAS. Rada MAS pro každou vyhlášenou výzvu jmenuje 

členy hodnotící komise z řad výběrové komise (nejméně 3 členy).

Věcné hodnocení probíhá jen u těch projektů, které úspěšně prošly kontrolou 

formálních náležitostí a přijatelnosti (v souladu s Interními postupy k realizaci 

SCLLD MAS Region HANÁ pro programový rámec IROP).

Výstupem hodnocení je seznam projektů seřazených sestupně podle 

dosažených bodů. 

Výběr projektů dokončuje Rada MAS Region HANÁ z pozice rozhodovacího 

orgánu, na základě pořadí a hofdnocení předaného od výběrové komise. 

(více viz kapitola 5. "Výběr projektů" v Interních postupech k realizaci SCLLD 

MAS Region HANÁ pro programový rámec IROP).

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 50 % z celkového 

maximálního bodového zisku.

Maximální bodové hodnocení projektu je 80 bodů.

Minimální bodová hranice projektu je 40 bodů

Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

Při rovnosti bodů bude postupováno podle následujících principů v pořadí, tak 

jak jsou uvedeny:  

- bude vybrán projekt s nižším finančním požadavkem žadatele, tj. nižší 

absolutní hodnota požadavku dotace

- datum a čas podání projektu 

Postup hodnocení projektů je uveden v "Interních postupech k realizaci SCLLD 

MAS Region HANÁ pro programový rámec Integrovaného regionálního 

operačního programu", kapitola č. 4 „Hodnocení a výběr projektů“ .

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. Postup pro podání 

žádosti o přezkum je uveden v Interních postupech k realizaci SCLLD MAS 

Region HANÁ pro programový rámec IROP, kapitola 6 "Přezkum hodnocení 

projektů".

Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, 

přesahuje celkovou alokaci výzvy, je uveden v Interních postupech k realizaci 

SCLLD MAS Region HANÁ pro programový rámec IROP, kapitola 5 "Výběr 

projektů".

Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR a probíhá jen u projektů, 

které byly vybrány Radou MAS (více viz kapitola 5.2.1 Závěrečné ověření 

způsobilosti projektů Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním 

znění - https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-

62-Socialniinfrastruktura-integrovane-projekty-CLLD).

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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Seznam příloh výzvy

Kontakty pro poskytování 

informací

Kontakt na odpovědného pracovníka kanceláře MAS Region HANÁ.

Manažer pro realizaci CLLD:

Ing. Nela Krejčířová

Tel.: +420 776 027 950, +420  585 754 622

email: region.hana@seznam.cz

Hlavní manažer MAS:

Ing. Jaroslav Brzák

Tel.: +420 605 174 701, +420  585 754 622


