
MAS Vladař o.p.s
Komunitně vedený místní rozvoj

WORKSHOP Podbořany - 7. 2. 2023

Nipauerová Andrea
manažer IROP – CLLD MAS Vladař



Program workshopu:

„Infrastruktura základních a mateřských škol“

15:30 – 15:40 Prezence a zahájení semináře

15:40 – 17:00 Představení výzvy

 název výzvy „ŘO IROP“ a vazba na MAS Vladař

 směrnice „Interní postupy“ MAS Vladař

 termíny, harmonogram výzev pro rok 2023 - 2024 

 dokumenty

 podporované aktivity

 způsobilost výdajů

 a další potřebné informace

17:00 – 17:30 Závěr, diskuse



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

 název výzvy „ŘO IROP“ a vazba na MAS Vladař

 směrnice „Interní postupy“ MAS Vladař

 termíny, harmonogram výzev pro rok 2023 – 2024

 a další potřebné informace



 Programové období 2021 – 2027, operační program IROP

 Výzvy bude vyhlašovat a otevírat MAS Vladař s vazbou na specifický cíl SC 5.1 „Podpora

integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního

rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných

než městských oblastech“ = Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

 Přehled výzev pro MAS, zatím webové stránky IROP / MMR

 Plánovaná výzva pro SC 5.1 / vzdělávání je plánovaná k vyhlášení na únor 2023 a bude po

číslem 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)

 Tato výzva bude pro MASky v celé České republice a z ní budeme čerpat a tvořit podmínky

pro výzvy „MASkové“

 V PO 2021 – 2027 nebude stejný systém vyhlašování a hodnocení výzev MAS

 ŘO IROP na celé PO otevře a vyhlásí jednu výzvu (viz výše uvedená pod číslem 48.)

 MAS Vladař otevře a vyhlásí výzvy v PO dle potřeb území a schválené alokace, zatím VH

MAS Vladař a Rozhodovací komise MAS schválila alokaci na celé PO ve výši

61.273.013,20 Kč

 První výzvu pro MŠ a ZŠ zatím plánujeme vyhlásit a otevřít v 1. čtvrtletí roku 2023

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop


 Pro možnost čerpání financí přes MAS Vladař v operačním programu IROP, je nutné

mít své projektové záměry zaneseny v poslední aktualizované a schválené verzi

strategického rámce MAP (kontaktní osoba MAP - p. Zárybnický Martin)

 Strategické rámce MAP 2021+, viz stránky územní dimenze

 Připravenost projektových záměrů (rozpočet / nabídka, projektová dokumentace –

pokud jsou součástí stavební úpravy dle stavebního zákona, souhlas zřizovatele, 100%

na předfinancování projektu, povinné přílohy dle vyhlášené a otevřené výzvy, technické

zhodnocení majetku)

 Výše dotace v PO 2021 – 2027 je 95% + 5% spoluúčast žadatele

 Udržitelnost projektu 5 let od proplacení žádosti žadateli

 Zahájení realizace projektu není časově omezené, ale výdaje jsou způsobilé pouze

od 1. 1. 2021

 Technické zhodnocení majetku (kde není žadatel vlastníkem / subjektem s právem

hospodaření, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku

byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou

zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu.)

 Kontaktní osoba a konzultant za MAS Vladař v případě podání žádosti o podporu

do operačního programu IROP – p. Nipauerová Andrea

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021


PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti 

typu dětské skupiny

 dokumenty

 podporované aktivity

 způsobilost výdajů



Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Podporované aktivity

 navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;

 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;

 navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

(např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k

postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního

vzdělávání zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace

hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti)

 doprovodná část projektu:

zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí

projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to

bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov

bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či

vzhledu budov



Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Způsobilé výdaje
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 kmenové učebny (denní místnost / herna, prostory pro spánek dětí);

 zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky;

 kuchyň, jídelna/výdejna jídel;

 nezbytné zázemí nově vybudovaných či modernizovaných prostor (např. šatny, hygienická

zázemí, sklady vybavení, úklidové komory);

 chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor;

 zajištění bezbariérovosti (pozn. v případě, že v budově funguje další škola či školské

zařízení, může být bezbariérovost společných části budovy financována i pro potřeby

ostatních škol a školských zařízení);

 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn,

elektroinstalace) v rámci stavby

 zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

 nákup vybavení pro potřeby provozu předškolního zařízení (nábytek, elektronika, hardware

a software vybavení kmenových učeben)

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Způsobilé výdaje
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 nákup pozemku (limit = max. do 10% z CZV, výjimka u budov, které byly využity pro jiný

účel se limit zvyšuje na 15% jako je stavba nevyužívaná / pozůstatek průmyslové –

zemědělské – rezidenční - vojenské)

 nákup stavby (cena stavby nebo práva stavby je oceněna znaleckým posudkem, který

nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby nebo zřízením práva stavby)

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Povinné přílohy
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Plná moc

 Veřejné zakázky

 Doklady k právní subjektivitě žadatele

 Podklady pro hodnocení (původně studie proveditelnosti)

 Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu

(výpis z KN, pokud je předmětem projektu pouze pořízení a vybavení = nedochází k

technickému zhodnocení majetku, příloha je nerelevantní a žadatel doloží dokument, kde

uvede dostatečné zdůvodnění o nerelevantnosti povinné přílohy)

 Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona, stavební

povolení, územní rozhodnutí (v případě, že je předmětem projektu stavba)

 Znalecký posudek (pokud je předmětem projektu nákup pozemku / stavby)

 Projektová dokumentace stavby

 Rozpočet stavebních prací

 Vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích (Žadatel o podporu

předkládá podklady z účetnictví nebo daňové evidence dle právní formy subjektu)

 Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (Slouží k ověření

finančních limitů a výdajů podle oblastí intervence v projektu)

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Povinné přílohy
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Smlouva o zřízení bankovního účtu

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (pro projekty, které mají tuto povinnost

doložit PENB ke stavebnímu řízení)

 Doložení výchozí kapacity předškolního zařízení (výpis z Rejstříku škol a školských

zařízení pro školu/školy, které jsou předmětem realizace projektu. Výpis z Rejstříku škol a

školských zařízení nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců)

 Rozhodnutí krajské hygienické stanice (projekty, kde se řeší, zvyšování kvality podmínek

v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou

stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č.

258/2000 Sb.)

 Výpis z evidence skutečných majitelů (V případě, že je žadatel o dotaci zahraniční

právnickou osobou)

 Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD (Příloha musí být

zpracována podle vzoru, přílohou kladného vyjádření MAS o souladu se schválenou

strategií CLLD bude projektový záměr, jehož se toto vyjádření týká. Kladné vyjádření MAS

musí být platné ke dni registrace žádosti o podporu.)

https://www.vladar.cz/


PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné 

učebny a učebny neúplných škol

 dokumenty

 podporované aktivity

 způsobilost výdajů



Infrastruktura základních škol

Podporované aktivity
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní

vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro

formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

 vnitřní konektivita škol

 školní družiny a školní kluby

 učebny neúplných škol

 doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí

 pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)

 pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě

vzdělávání ve školách (např. kabinety)

 vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např.

veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti),

sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

 zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura základních škol

Podporované aktivity
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání,

cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a

obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

 Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk)

 Člověk a jeho svět

 Matematika a její aplikace

 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)

 Člověk a svět práce

 Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova)

průřezové téma RVP ZV:

 Enviromentální výchova

Tyto oblasti a obory musí mít škola zpracované ve svém Školním vzdělávacím programu 

(ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP 

s 1. ZoU (dále jen „ZoU“) projektu.

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura základních škol

Způsobilé výdaje
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu

ZŠ

 laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve

vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s

digitálními technologiemi a nezbytné zázemí těchto učeben - prostor např. šatny

k dílnám, hygienická zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory

 odborné kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí

jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní družina a její nezbytné zázemí

(vnitřní prostory)

 Školní družina a její nezbytné zázemí (vnitřní prostory)

 školní klub a jeho nezbytné zázemí (vnitřní prostory)

 toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny/kabinety, družina/školní klub

 chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných

prostor

 stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s

podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu,

bezbariérová toaleta)

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura základních škol

Způsobilé výdaje
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu

ZŠ

 stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s

podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu,

bezbariérová toaleta)

 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn,

elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace

 Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě na přírodní

vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní

družinu, školní klub a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.), nábytek a vybavení,

elektronika, hardware a software vybavení

 Vnitřní konektivita

 Nákup pozemku (maximálně do výše 10% CZV, ocenění znaleckým posudkem, výjimka u

budov, které byly využity pro jiný účel se limit zvyšuje na 15% jako je stavba nevyužívaná

/ pozůstatek průmyslové – zemědělské – rezidenční - vojenské)

 Nákup stavby (znalecký posudek)

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura základních škol

Způsobilé výdaje
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu

ZŠ

 stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s

podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu,

bezbariérová toaleta)

 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn,

elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace

 Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě na přírodní

vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní

družinu, školní klub a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.), nábytek a vybavení,

elektronika, hardware a software vybavení

 Vnitřní konektivita

 Nákup pozemku (maximálně do výše 10% CZV, ocenění znaleckým posudkem, výjimka u

budov, které byly využity pro jiný účel se limit zvyšuje na 15% jako je stavba nevyužívaná

/ pozůstatek průmyslové – zemědělské – rezidenční - vojenské)

 Nákup stavby (znalecký posudek)

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura základních škol

Povinné přílohy
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Plná moc

 Veřejné zakázky

 Doklady k právní subjektivitě žadatele

 Podklady pro hodnocení (původně studie proveditelnosti)

 Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu

(výpis z KN, pokud je předmětem projektu pouze pořízení a vybavení = nedochází k

technickému zhodnocení majetku, příloha je nerelevantní a žadatel doloží dokument, kde

uvede dostatečné zdůvodnění o nerelevantnosti povinné přílohy)

 Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona, stavební

povolení, územní rozhodnutí (v případě, že je předmětem projektu stavba)

 Znalecký posudek (pokud je předmětem projektu nákup pozemku / stavby)

 Projektová dokumentace stavby

 Rozpočet stavebních prací

 Vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích (Žadatel o podporu

předkládá podklady z účetnictví nebo daňové evidence dle právní formy subjektu)

https://www.vladar.cz/


Infrastruktura základních škol

Povinné přílohy
(zatím uvedeno dle předběžných informací, ve výzvě MAS Vladař bude pak přesně specifikováno)

 Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů (Slouží k ověření

finančních limitů a výdajů podle oblastí intervence v projektu)

 Smlouva o zřízení bankovního účtu

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (pro projekty, které mají tuto povinnost

doložit PENB ke stavebnímu řízení)

 Výpis z evidence skutečných majitelů (V případě, že je žadatel o dotaci zahraniční

právnickou osobou)

 Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD (Příloha musí být

zpracována podle vzoru, přílohou kladného vyjádření MAS o souladu se schválenou

strategií CLLD bude projektový záměr, jehož se toto vyjádření týká. Kladné vyjádření MAS

musí být platné ke dni registrace žádosti o podporu.)

https://www.vladar.cz/


Děkuji za Vaši pozornost 

Prezentaci pro Vás připravila: Nipauerová Andrea
manažer IROP – CLLD MAS Vladař

e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

tel.: +420 731 416 889

web: www.vladar.cz

Datum vypracování: 6. 2. 2023

mailto:andrea.nipauerova@vladar.cz
http://www.vladar.cz/

