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Seminář pro žadatele

• Představení výzvy

• Proces hodnocení a výběru projektů

• Podání žádosti - MS 2014+

• Diskuze - dotazy



Představení výzvy
5.výzva MAS Staroměstsko – IROP – Rozvoj školství a 

vzdělávání - ZŠ

Opatření Strategie CLLD pro území MAS Staroměstsko 

1.2.1. Podpora kvalitního vzdělávání na ZŠ

Vyhlášení výzvy 15. 9. 2020

Zahájení příjmu žádostí 15. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí 15. 10. 2020 22.00



Alokace výzvy

Alokace výzvy MAS - CZV 4.072.283,42 Kč

Minimální výše celkových způsobilých 

výdajů na jeden projekt 100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých 

výdajů na jeden projekt 2.050.000,- Kč

Výše dotace 95 % CZV

Forma financování ex-post



Územní působnost

5.výzva IROP MAS Staroměstsko 

Je vázána na Opatření Strategie CLLD pro území 

MAS Staroměstsko 1.2.1. Podpora kvalitního 

vzdělávání na ZŠ

Území realizace – obce MAS Staroměstsko:

Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Ořechov, 

Polešovice, Staré Město, Tučapy, Újezdec, Vážany 



Oprávnění žadatelé

• kraj

• organizace zřizované nebo zakládané kraji

• obce

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace 



Oprávnění žadatelé

• školy a školská zařízení v oblasti základního 

vzdělávání, 

• další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit 



Oprávnění žadatelé

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.



Typy podporovaných projektů

• přístavby, nástavby a stavební práce spojené s 

vybudováním 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.)

• pořízení vybavení budov a učeben 

• pořízení kompenzačních pomůcek



Typy podporovaných projektů

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové 

kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s 

digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 

řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním 

plánem vzdělávání.



Cílové skupiny

• 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



Indikátory

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o 

děti nebo vzdělávacích zařízení



Časová způsobilost

Časová způsobilost

1. 1. 2014 – 30. 06. 2023

Projekt nesmí být ukončen před podáním Žádosti o 

dotaci v IS KP14+



Proces hodnocení a výběru 
projektů

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

- provádí zaměstnanci MAS Staroměstsko

Věcné hodnocení

- provádí Výběrová komise MAS Staroměstsko

Výběr projektů

- provádí Programový výbor MAS Staroměstsko

Závěrečné ověření způsobilosti 

- provádí CRR 

Vydání právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

- vydává ŘO IROP  (MMR ČR) 



Kritéria FN a P
Kritéria formálních náležitostí

Číslo Název kritéria

1.
Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

2.
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

3.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.                  

Obecná kritéria přijatelnosti
Číslo Název kritéria

1. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

2. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.4 a výzvu MAS.

3.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.

4. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

5.
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

6. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

7.
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

8. Výsledky projektu jsou udržitelné.

9. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen).

10. Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.



Kritéria FN a P

Specifická kritéria přijatelnosti

Číslo Název kritéria

1. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

1. Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.

2. Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.

3.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.

4.
Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou  romské děti a 
žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 
se sociálním znevýhodněním).

5. Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ.



Kritéria věcného hodnocení
Věcné hodnocení žádosti o podporu v 5. výzvě IROP - MAS Staroměstsko, z.s. – IROP - Rozvoj školství a vzdělávání - ZŠ

Obecná kritéria pro věcné hodnocení projektu pro aktivitu Vzdělávání ZŠ

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

1.
Finanční náročnost projektu.                                                                                                 

hospodárnost
Žádost o podporu,  Studie proveditelnosti, Rozpočet projektu

Celkové způsobilé výdaje jsou do 1 000 000,00 Kč včetně. 0 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou 1 000 000,01 Kč a více. 20 bodů

2.
Administrativní připravenost projektu                                                                                        

proveditelnost
Žádost o podporu, Příloha č. 2 žádosti o podporu "Zadávací a 

výběrová řízení"

Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) 
a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky

20 bodů

Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové 
řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky

0 bodů

3.
Velikost obce                                                                                                                
efektivnost

Žádost o podporu, ČSÚ- počet obyvatel k 1.1.2020
Obec realizace projektu má více než 500 obyvatel 25 bodů

Obec realizace projektu má 500 obyvatel a méně. 0 bodů

Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu pro aktivitu Vzdělávání ZŠ

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

1.

Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování 
odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na 
klíčové kompetence:
- komunikace v cizích jazycích                             
- práce s digitálními technologiemi                       
- přírodní vědy                                                           
- řemeslnické a řemeslné obory                                                                                                 
efektivnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace

Projekt řeší vybudování učeben pro výuku 2 a více klíčových 
kompetencí.

10 bodů

Projekt řeší vybudování učebny pro výuku 1 klíčové kompetence.

0 bodů

2.

Výstupy z projektu budou sloužit také mimoškolním 
aktivitám                                                                                                                  
efektivnost Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace

Výstupy projektu budou sloužit mimoškolním aktivitám v rozsahu 
alespoň 1.vyučovácí hodina týdně (po dobu školního roku). 20 bodů

Výstupy projektu nebudou sloužit mimoškolním aktivitám. 
0 bodů

3.

Součástí projektu je úprava venkovního prostranství  
(zeleň)                                                                                                                      
soulad s horizontálními principy Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace

Realizací projektu dojde k úpravě venkovního prostranství 
(zeleně). 

5 bodů

Projekt  neřeší  úpravu venkovního prostranství (zeleně). 0 bodů



Postup při zakládání žádosti
Žádost se vyplňuje v systému IS KP14+ 

https://mseu.mssf.cz/

K podání žádosti je nutný elektronický podpis

Příručka k vyplnění žádosti je přílohou 

č.1Specifických pravidel výzvy č. 68 IROP
https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-
4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf


Užitečné odkazy

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci 

IROP
https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-
IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Přílohy obecných pravidel
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

Specifická pravidla výzvy č. 68 IROP
https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-
4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast
https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf


Užitečné odkazy

Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 68 IROP
https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-
4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

Výzva MAS Staroměstsko
http://www.mas-staromestsko.cz/5-vyzva-irop-vzdelani-zs

https://irop.mmr.cz/getmedia/e5e3a1f6-9501-4a4d-aee9-1a191480d877/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-4.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.mas-staromestsko.cz/5-vyzva-irop-vzdelani-zs


Děkuji za pozornost

MAS Staroměstsko

Mgr. Hana Malovaná

Ing. Ludmila Vránová

hankamalovana@gmail.com

vranova.mas@gmail.com
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