
 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vyhlašuje 

48. výzvu k předkládání žádostí o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 

 

VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)  

 

Identifikace výzvy 

Cíl politiky 5 Evropa bližší občanům 

Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj 

Specifický cíl 

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  

Aktivita 

 Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče 

o děti typu dětské skupiny 
 Infrastruktura základních škol ve vazbě na 

odborné učebny a učebny neúplných škol 

V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat výše 

uvedené aktivity. 

Druh výzvy Průběžná 

Model hodnocení Jednokolový 

Informace o doplňkových 

výzvách 

Operační program Jan Amos Komenský 

 podpora pregramotností v předškolním vzdělávání 
 podpora rovného přístupu ke kvalitnímu 

a inkluzivnímu předškolnímu vzdělávání 
 podpora opatření vedoucích k včasnému nástupu 

dětí z marginalizovaných skupin, zejména 

romských, do předškolního vzdělávání 
 inovace ve výuce a modernizace vyučovacích 

metod a forem 
 rozvoj digitální gramotnosti a informatického 

myšlení 
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 podpora komplexního profesního rozvoje 
pedagogických a nepedagogických pracovníků 
a podpora pedagogického leadershipu 

 podpora aktivit vedoucích ke snížení nerovnosti 

v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami 

i uvnitř škol 
 podpora propojování zájmového a neformálního 

vzdělávání 
 identifikace a rozvíjení talentu žáků 
 podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku 

a podpora eliminace segregovaných škol 

 

 

Časové nastavení výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 28. 02. 2023, 14:00 

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu 

v MS2021+ 
21. 03. 2023, 14:00 

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2021+ 21. 03. 2023, 14:00 

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2021+ 31. 12. 2027, 14:00 

Nejzazší datum ukončení 

realizace projektu 30. 6. 2029 

Časová způsobilost výdajů Od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu 

Forma podpory 

Oprávnění žadatelé 

 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
 nestátní neziskové organizace, které minimálně 

2 roky bezprostředně před podáním žádosti 

nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb 
 církve 
 církevní organizace 
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 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek 

státu 
 školské právnické osoby 
 ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol 

a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol 

a školských zařízení (např. akciové společnosti, 

komanditní společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, veřejné obchodní společnosti) 

Alokace výzvy 

Evropský fond pro regionální rozvoj  

                                 1 432 083 742 Kč (MRR) 
                                 799 135 285 Kč (PR) 

Státní rozpočet  

                                                           0 Kč (MRR) 

                                max. 149 837 866 Kč (PR) 

Typ podporovaných projektů Integrovaný projekt 

Maximální a minimální výše 

celkových způsobilých 

výdajů na projekt 

Minimálně výše: 350 000 Kč  

Maximální výše: není stanovena  

Územní a věcné zaměření 

Typ regionu Méně rozvinutý region (MRR) / Přechodový region (PR) 

Přípustné místo realizace 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. 

MMR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, 

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský 

kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj 

PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj 

Vysočina, Jihomoravský kraj 

Cílová skupina 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti 

typu dětské skupiny 

Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS 

se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území 

působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:  

 děti od 2 let v předškolním vzdělávání  
 rodiče  
 osoby se speciálními vzdělávacími potřebami  
 pedagogičtí pracovníci  
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 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 

působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního 

a zájmového vzdělávání dětí a mládeže  
 národnostní skupiny (zejména Romové),  
 uprchlíci  
 migranti 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné 

učebny a učebny neúplných škol 

Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS 

se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území 

působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:  

 rodiče  
 žáci  
 osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 
 pedagogičtí pracovníci  
 nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ 
 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 

působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního 
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže  

 národnostní skupiny (zejména Romové) 
 uprchlíci  
 migranti 

Další detaily výzvy 

Forma a způsob podání 

žádosti o podporu  
Elektronické podání prostřednictvím MS2021+ na adrese  
https://iskp21.mssf.cz/. 

Odkaz na navazující 

dokumentaci k výzvě 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce, Postup pro podání 

žádosti o podporu v MS2021+, Příručka pro práci 

v MS2021+ na adrese http://www.irop.mmr.cz/cs/. 

Kontrolní listy k hodnocení na adrese 

https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/. 

Způsob poskytování 

konzultací 

Pro řešení konkrétních dotazů k projektům plánovaným 

k předložení do výzvy je žadatelům zpřístupněn 

konzultační servis dostupný na adrese 
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/. 

 Ostatní 
Trpí-li žádost o podporu vadami, je ŘO/Centrum 
oprávněn podle § 14k zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

https://iskp21.mssf.cz/
http://www.irop.mmr.cz/cs/
https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
žadatele vyzvat k jejich odstranění, popřípadě k doplnění 

chybějících nebo neúplných dokumentů nebo údajů 

nezbytných pro vydání Právního aktu / Rozhodnutí. 

Žádosti o podporu, která byla pravomocně zcela nebo 

zčásti zamítnuta, lze podle § 14p zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti 

vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím 

žadatel.  

Podrobný postup je upraven v Obecných pravidlech pro 
žadatele a příjemce. 

Evidence 

Číslo jednací  MMR- 15076/2023-26 

Schválil  
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