
SEMINÁŘ PRO 

ŽADATELE K VÝZVĚ 
„MAS BOLESLAVSKO – IROP –

INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II“

11. 4. 2019 od 10:00 hod. 

kancelář MAS Boleslavsko, 

5. května 513, 

Bakov nad Jizerou



PROGRAM SEMINÁŘE

1) Seznámení oprávněných žadatelů s vyhlášenou 
výzvou MAS

2) Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS 
stanovenými pro realizaci projektů, které je 
nutné zohlednit při zpracování žádosti o 
podporu

3) Informování žadatelů o způsobu hodnocení a 
výběru projektů

4) Praktické rady k vyplnění žádosti v Portálu IS 
KP14+

5) Doporučení, dotazy, diskuse
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NÁVAZNOST „PODVÝZVY MAS“ NA VÝZVU IROP Č. 68

Výzva č. 68: Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení –

integrované projekty CLLD

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

kvality-a-dostupnosti-Infrast

MAS Boleslavsko, jako nositel strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS 

Boleslavsko na období 2014 – 2020“

vyhlásilo 6. výzvu z IROP

Opatření integrované strategie                                              

O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny
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http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

- Datum a čas vyhlášení výzvy: 29. 3. 2019 16:00 hodin

- Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 

v MS2014+: 13. 5. 2019 12:00 hodin

- Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

- Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

- Alokace výzvy MAS: 3 741 326,- Kč

- Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj –

95 %, Státní rozpočet – 0 %

- Minimální a maximální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu: min. 100 000,- Kč, max. 3 741 326,- Kč
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Společné pro všechny aktivity

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- zařízení péče o děti do 3 let

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti  

předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
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ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ – OBĚ AKTIVITY

- Hlavní aktivity projektu:

min. 85 % způsobilých výdajů

(hlavní aktivity projektu jsou ty aktivity, které vedou k 

naplnění cílů a indikátorů projektu)

- Vedlejší aktivity projektu:

max. 15 % způsobilých výdajů

6



7

Hlavní podporované aktivity (min. 85 %):

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně     

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez 

rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),

AKTIVITA 

„INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“
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- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o    

dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č.  

127/2015 Sb.,

- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb 

péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu   

mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské   

činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon,

- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra,   

předškolní kluby).

AKTIVITA 

„INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ “
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Vedlejší podporované aktivity (max. 15 %):

- demolice související s realizací projektu, 

- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a 

mechanického zabezpečení, 

- pořízení herních prvků, 

- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a 

herní prvky),

- projektová dokumentace, EIA

Projekty zaměřené na mateřské školy musí být v souladu se Strategickým 

rámcem Místního akčního plánu vzdělávání 

AKTIVITA 

„ INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ “
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Hlavní podporované aktivity (min. 85 %):

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol 

včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení  

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

AKTIVITA 

„INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL“
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- Podpora může být poskytnuta na podporu

infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v 

Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními  

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází 

sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

AKTIVITA 

„INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL“
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Vedlejší podporované aktivity (max. 15 %):

- demolice související s realizací projektu, 

- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, 

- úpravy zeleně a venkovního prostranství, 

- projektová dokumentace, EIA, 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

- pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a  

realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 

- povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 

Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. 

AKTIVITA 

„ INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL“



PŘÍLOHY, PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ SE ŽÁDOSTÍ

PRO OBĚ AKTIVITY

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele 

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 nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní   

smlouva nahrazující územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

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



PŘÍLOHY, PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ SE ŽÁDOSTÍ

AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě 

školy

AKTIVITA INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

OBĚ AKTIVITY – VLASNÍ PŘÍLOHA MAS

15. Čestné prohlášení ke stavebnímu řízení
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• Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o 

podporu v MS2014+. Více informací je uvedeno v příloze č. 1 

Specifických pravidel.

• Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB. 

V případě, že dokument je větší než 100 MB, musíte přiloženou přílohu 

rozdělit do několika menších souborů. K rozdělení příloh je možné použít 

jakýkoliv kompresní program (například 7zip, winzip, WinRAR, 

PowerArchiver apod.). 

• Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel 

nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění 

nedoložení povinné přílohy. 

PŘÍLOHY PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ SE ŽÁDOSTÍ

PRO OBĚ AKTIVITY
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Viz. Výzva + přílohy

- Příloha č. 1 – Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

- Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Boleslavsko

https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-

vyzvy/irop

Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní 

pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově 

dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové 

toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu 

do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop
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- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FnP):

Kancelář MAS – max. 15 pracovních dní (PD)

- Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:

5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD

opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!

- Informace žadatele o výsledku kontroly:

5 PD

- Věcné hodnocení (VH):

Výběrová komise (8 členů) – max. 15 PD po ukončení FnP

Předložení seznamu a pořadí projektů Programovému výboru MAS

- Výběr projektů:

V kompetenci Programový výbor (7 členů) – do 20 PD po provedení VH

- Zveřejnění výsledku výběru projektů

Do 5 PD na webu www.mas-boleslavsko.cz 

- Event. Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 PD od 

doručení výsledků hodnocení Monitorovacímu výboru MAS Boleslavsko

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
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JAK VYPLNIT ŽÁDOST V SYSTÉMU IS KP14+
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- Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě.

- Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému IS KP14+ v 

předstihu, nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí.

- Dbát na předložení projektu do správné výzvy (č. 68) a „podvýzvy

MAS Boleslavsko“.

- Dbát na doložení všech příloh, které je potřebné doložit. V 

případě, že je příloha nerelevantní, vložíte list s názvem přílohy a 

zdůvodníte nerelevantnost přílohy.

- Dbát na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, 

zejména ve Studii proveditelnosti.

- Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje, a to jak ve skupině 

výdajů, tak na hlavní a vedlejší aktivity.

- Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu 5 let 

udržitelnosti!

DOPORUČENÍ, DOTAZY, DISKUSE



DĚKUJI ZA POZORNOST !

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

13. 5. 2019    12:00 HODIN

Bližší informace naleznete:

https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop

V případě dotazů kontaktujte:

Ing. Věra Marečková

tel. 702 097 109

mareckova@mas-boleslavsko.cz
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https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop
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