MAS PARTNERSTVÍ VENKOVA, Z. S.
– IROP– ÚČELNÉ VYUŽITÍ PROSTOR
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S OHLEDEM
NA KVALITU VÝUKY
30. 10. 2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ
 byla vyhlášena 25. 9. 2018
 příjem žádostí o podporu do 14. 12. 2018 do 1400 hodin
 žádosti o podporu se podávají prostřednictvím MS2014+
 podíl financování z celkových způsobilých
výdajů (CZV)
oEFRR 95 %
opříjemce 5 %

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty
CLLD“ →
 → aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Infrastruktura základních škol
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 opatření integrované strategie:
4-1-5) Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 základní informační materiál pro žadatele při přípravě a pro příjemce při realizaci
projektů
 2 části: Obecná pravidla a Specifická pravidla
 obsahují:
základní informace o IROP,
informace o výzvě,
instrukce pro podání žádosti o podporu,
postup následující po podání žádosti o podporu,
informace vztahující se k realizaci a udržitelnosti projektu,
přílohy

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
 v průběhu realizace IROP mohou být
aktualizována →
do vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace/Stanovení výdajů se žadatel
řídí verzí platnou v den vyhlášení
výzvy MAS
v době realizace, tj. od vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace/
Stanovení výdajů, se příjemce řídí vždy
aktuální platnou verzí

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE
A PŘÍJEMCE
pro všechny výzvy, specifické cíle a typy příjemců
dostupná na

http://www.irop.mmr.cz/cs/
→ záložka Žadatelé a příjemci
→ Dokumenty
→ Základní dokumenty v IROP
→ Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO
ŽADATELE A PŘÍJEMCE
• konkretizují informace pro jednotlivé výzvy
dostupná na

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/
Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality
-a-dostupnosti-Infrast
• kapitola
3.1 Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

REALIZACE PROJEKTU
Zahájení realizace projektu

= zahájení prací souvisejících s projektem
= může být zahájena před podáním žádosti o podporu, nejdříve však
1. 1. 2014
Ukončení realizace projektu
= do 30. 6. 2023

= prokazatelné uzavření všech aktivit projektu
= realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti
o podporu v MS2014+
PROJEKT MŮŽE BÝT ROZDĚLEN DO VÍCE ETAP

ETAPY PROJEKTU
realizace projektu může být rozdělena na etapy
projekty mohou být jednoetapové nebo víceetapové

jednoetapové projekty
= vymezeny dnem zahájení realizace projektu
a dnem ukončení realizace projektu
víceetapové projekty
= rozděleny do více časových úseků

• etapy na sebe musí časově navazovat a nesmí se překrývat
• etapa nesmí být kratší než 3 měsíce

UDRŽITELNOST PROJEKTU
doba udržitelnosti trvá pět let
zahájení = datum provedení poslední platby dotace ze strany ŘO IROP příjemci,
tzn. nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v
MS2014+

Ukončení financování projektu
= datum, do kterého musí příjemce proplatit všechny výdaje dodavatelům
→ je uvedené v právním aktu a je pro příjemce závazné

→ je automaticky nastaveno na 6 měsíců od ukončení realizace
projektu, max. do 31. 12. 2023

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
 zařízení péče o děti do 3 let,

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání,
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,

 obce,
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

 nestátní neziskové organizace,
 církve,

 církevní organizace

PODPOROVANÉ AKTIVITY (TYPY PROJEKTŮ)
Navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání
Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol:
stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení.
Součástí projektu mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní
prvky)

Zkvalitnění výuky v základních školách
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových
kompetencích
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení i internetu
Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách základních škol, připojení k internetu

PODPOROVANÉ AKTIVITY (TYPY PROJEKTŮ)
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v klíčových
kompetencích formou zájmového a neformálního vzdělávání
Podpora sociální inkluze (u MŠ, ZŠ)
stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení
vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov
(zahrady) a na budovách (např. zelené zdi a střechy)

SOULAD S MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNEM ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ (MAP)
Místní akční plán vzdělávání (MAP) nebo
Krajský akční plán vzdělávání (KAP)
(www.uzemnidimenze.cz)
 projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/KAP
 vzdělávací zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu
projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou
schváleného MAP/KAP
 není podmínkou, aby byl projektový záměr uveden v obou dokumentech
současně
hodnocení se provádí na základě MAP/KAP platného v době ukončení
výzvy MAS

PODMÍNKA NAVYŠOVÁNÍ KAPACIT
Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku

V případě, že krajská hygienická stanice udělila výjimku k dočasnému
zvýšení kapacit mateřské školy (třídy), lze v projektu zařízení rekonstruovat
tak, aby výjimka již nebyla potřeba
Kapacita podpořeného zařízení uvedená v Rejstříku škol a školských
zařízení při podání žádosti o podporu musí zůstat po ukončení realizace
projektu zachována, příp. bude navýšena
Stanovisko krajské hygienické stanice musí být součástí žádosti o podporu
Údaj o kapacitě zařízení uvede žadatel ve Studii proveditelnosti v popisu
projektu. Kapacita mateřských škol, zapsaných v Rejstříku škol a školských
zařízení, bude ověřována v tomto rejstříku. Kapacita dětských skupin,
zapsaných v Evidenci dětských skupin, bude ověřována v této evidenci

PODMÍNKA NAVYŠOVÁNÍ KAPACIT

V případě, že dojde v mateřské škole (provozované podle zákona č.
561/2004 Sb.):
k navýšení kapacity zařízení minimálně o 16 dětí (do navýšení
kapacity se započítává i modernizace objektu z důvodu trvalého
zachování kapacity, pro kterou je nyní udělena výjimka Krajské
hygienické stanice), jsou v plné míře způsobilé všechny výdaje
na hlavní i vedlejší aktivity projektu

k navýšení kapacity zařízení o méně než 16 dětí, jsou plně způsobilé
pouze výdaje související s rozšířením kapacity kmenových tříd, nákup
kompenzačních pomůcek a stavební úpravy budovy spojené s
bezbariérovostí. Ostatní výdaje na hlavní a vedlejší aktivity jsou
způsobilé v poměrné části dle navýšené kapacity a stávající kapacity
vycházející z Rejstříku škol a školských zařízení

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Minimálně 85% z celkových
způsobilých výdajů projektu

Maximálně 15% z celkových
způsobilých výdajů projektu

Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je předmětem
kontroly CRR při závěrečném ověření způsobilosti projektu.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ
AKTIVITY PROJEKTU
Stavba
 výstavba nové budovy sloužící pro péči o děti do
3 let nebo předškolní vzdělávání, související s
rozšířením stávající kapacity zařízení,
 rozšíření stávající budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní
vzdělávání, související s rozšířením stávající kapacity zařízení,
 stavební úpravy stávající budovy pro péči o děti do 3 let nebo předškolní
vzdělávání nebo jiného objektu pouze z důvodu rozšíření stávající kapacity
předškolního vzdělávání či vzniku zcela nového vzdělávacího zařízení,

ZPŮSOBILÉ

VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

 stavební úpravy společných prostor, kmenových učeben a prostor pro
spánek dětí v rámci budovy mateřské školy (zapsané do školského
rejstříku),
 stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související
s podporou sociální inkluze v rámci projektu rozšíření kapacit
(např. zajištění bezbariérového přístupu),
 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace,
plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu
a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka
součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
Nákup pozemků a staveb

 nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby,
která bude sloužit pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, cena
pozemku nesmí přesáhnout 10 % CZV)
 nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit pro péči o děti do 3 let
nebo předškolní vzdělávání
Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem
(nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor
 pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné
kontejnery,
 pořízení nábytku,
 vybavení zázemí infrastruktury pro péči o děti do 3 let nebo předškolní
vzdělávání (vybavení kmenových tříd, prostory pro spánek dětí, společné
prostory, zázemí pro personál, šatny, toalety, jídelna apod.),
 pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných
pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se SVP

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY
 demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání
dětí, a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací
projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu,
 pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického
zabezpečení vstupu do budovy a mechanického zabezpečení (oplocení),
 pořízení vnitřních i venkovních herních prvků
a hraček,

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY
 úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení péče o děti do 3 let nebo
předškolního vzdělávání (zeleň, přístupové cesty v areálu zařízení, úprava
a zřizování dětských hřišť, pítka, parkové úpravy, oplocení),
 pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky, herní prvky a přístřešky
nevyžadující stavební povolení,

 pořizovací ceny vybavení,
 povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel
pro žadatele a příjemce)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITY
 parkovací místa na pozemku podpořeného zařízení pro předškolní

vzdělávání (nejedná se o veřejná parkovací místa),

 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 projektová dokumentace stavby, EIA,
 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava
a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

 nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – DPH
Hlavní i vedlejší aktivity projektu
 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem
plnění, ke kterému se vztahuje,
 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným
hlavním/vedlejším aktivitám nárok na odpočet vstupu,
 pokud je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem
je celková pořizovací cena

Příklad projektu:

Rozšíření kapacity mateřské školy za účelem pokrytí
poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění
zapojení rodičů na trh práce.
Během realizace projektu budou formou přístavby
vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit
integraci dětí.
Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, např.
rozšíření šatny, společných prostor, jídelny. Jako
doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy
venkovního prostranství

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele

4. Výpis z rejstříku trestů
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

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
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

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

1. Plná moc
dokládá se v případě přenesení pravomocí
na jinou osobu (např. při podpisu žádosti)
lze ji nahradit usnesením zastupitelstva o
přenesení pravomocí  zde musí být
jednoznačně identifikováno, kdo a na koho
pravomoci převádí a kterých úkonů se
převedení pravomocí týká
doporučený vzor - příloha č. 11 Obecných
pravidel

náležitosti - viz kapitolu 2.6.3 Obecných
pravidel

2. Zadávací a výběrová řízení
jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá
pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou
uplatňuje v projektu (včetně případných dodatků)

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 obce a jimi zřizované organizace → nemusí dokládat
 organizace zakládané obcemi → zřizovací či zakládací
listina/jiný dokument o založení + dokument, který doloží veřejně
prospěšnou činnost organizace v oblasti školství a prokáže, že
účelem hlavní činnosti není vytváření zisku
 nestátní neziskové organizace → zakladatelská
smlouva/zakládací či zřizovací listina/jiný dokument o založení,
který zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v
oblasti školství a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření
zisku + stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání
majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona
 církve → výpis z rejstříku církví a náboženských společností +
čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou
činnost v oblasti školství

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 církevní organizace → zakladatelská smlouva/zakládací či zřizovací
listina/jiný dokument o založení + dokument, který doloží veřejně
prospěšnou činnost organizace v oblasti školství a prokáže, že účelem
hlavní činnosti není vytváření zisku
 ostatní právnické osoby → výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z
živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku škol a školských zařízení
POKUD LZE DOKLADY K PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ VEŘEJNĚ DOHLEDAT NA INTERNETU,
JE MOŽNÉ DOLOŽIT VÝPISY Z INTERNETU

DOKUMENTY NESMÍ BÝT STARŠÍ 3 MĚSÍCŮ → POKUD TATO SKUTEČNOST NENÍ
Z DOKUMENTU PATRNÁ, UVEDE ŽADATEL NA DOKUMENT DATUM, KDY DOKUMENT
Z INTERNETU ZÍSKAL

podrobněji viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (povinné přílohy
k žádosti)

4. Výpis z rejstříku trestů
 od 27. 3. 2017 není žadatel povinen
tuto přílohu předkládat
 pokud MS2014+ vyžaduje doložení
→ nahraje žadatel jako přílohu
dokument, ve kterém uvede, že
doložení přílohy je nerelevantní

5. Studie proveditelnosti
musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4A
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu
údaje ze Studie proveditelnosti budou využity při vyplňování
elektronického formuláře v MS2014+

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku,
který je předmětem projektu
 žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude
předmětem projektu
 výpis z katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší
než 3 měsíce.
 pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo
subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné
právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o
výpůjčce nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo
právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude
předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu.
 v případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit
nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace výpis z katastru
nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem
hospodaření (doloží formou žádosti o změnu projektu v ISKP14+)

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci

 pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí → dokládá územní
souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní
řízení
 dokument je nutné doložit s datem nabytí právní
moci/vydání/uzavření, které bude odpovídat nejpozději dnu
podání žádosti o podporu
 pokud žadatel požádal o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba nevyžaduje
územní rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá a
přiloží jako přílohu dokument, ve kterém bude uvedeno, že tato
příloha je nerelevantní

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, příp. stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

 pokud žadatel nemá k dispozici stavební povolení /souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru /veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení → dokládá žádost* o stavební povolení
nebo ohlášení (potvrzené stavebním úřadem), či návrh veřejnoprávní
smlouvy
 pokud žadatel postupuje cestou společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení, dokládá společné rozhodnutí s nabytím právní
moci nebo žádost o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení
 pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá
povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, žadatel tuto přílohu
nedokládá
* a její přílohy, nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, příp. stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

 žadatel popisuje územní a stavební řízení v daném projektu v kapitole
6 Studie proveditelnosti
 pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o stavební povolení/,
ohlášení/stavební povolení bez nabytí právní moci, případně neplatné
stavební povolení či návrh veřejnoprávní smlouvy → musí nejpozději
do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace doložit platné stavební
povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru, případně účinnou veřejnoprávní
smlouvu
 pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení, musí nejpozději do
vydání Rozhodnutí doložit společné rozhodnutí s nabytím právní moci
(dokládá formou žádosti o změnu projektu v ISKP14+ jako doplnění
žádosti o podporu)

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení nebo pro ohlášení stavby
 žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným
projektantem, v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí
žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním
řízení (jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu
alespoň na titulní straně projektové dokumentace).
 pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou
dokumentaci v podrobnosti pro ohlášení stavby, která je součástí ohlášení nebo
která je stavebním úřadem ověřena při vydání souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru
 v případě, že již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,
žadatel ji také přikládá k žádosti o podporu.
 pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti
stavebního povolení nebo ohlášení, žadatel dokládá dokumentaci k oznámení o
záměru v území
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ZPRACOVÁNY PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB.,
O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE JE VE VYHLÁŠCE Č.
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

499/2006 SB., O DOKUMENTACI STAVEB,

10. Položkový rozpočet stavby
 žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění
předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních
a vedlejších aktivit projektu u nezahájených zakázek ve stupni
připravenosti projektu k realizaci stavby/k zahájení zadávacího
nebo výběrového řízení
 vztahuje se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
 po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení žadatel doloží
vysoutěžený položkový rozpočet stavby

 musí být vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům
vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016, v platném znění)
 musí být předložen ve formátu .pdf a v elektronické podobě ve
formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z
rozpočtového softwaru

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
 dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy v období
realizace projektu
 vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č.
29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
předkládá žadatel, který je právnickou osobou mimo veřejnoprávní
právnické osoby
nemusí dokládat subjekty, které jsou z definice veřejnoprávními
právnickými osobami: Česká republika, organizační složka státu, státní
příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho
příspěvková organizace, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada
regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná
a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora
zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český
rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář
vzor čestného prohlášení = příloha 30 Obecných pravidel pro ž. a p.

uvést informace minimálně v rozsahu uvedeném ve vzoru

13. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení
v době podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce
pokud bude v žádosti o podporu dotčeno více škol/školských
zařízení – doloží žadatel za všechny tyto školy/školská zařízení

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě škol
sdělení Krajské hygienické stanice k udělení výjimky ke kapacitě zařízení
pokud realizací projektu dojde k modernizaci školského zařízení, která zajistí zachování kapacity
mateřské školy bez nutnosti udělit výjimku Krajské hygienické stanice ke zvýšení kapacit:

Příklad:
MŠ má udělenou výjimku KHS k počtu dětí - žadatel k žádosti o podporu doloží stanovisko KHS,
z nějž bude zřejmé, že se výjimka uděluje (např. z počtu 24 přechodně na 28).
 Žadatel bude žádost do IROP koncipovat tak, aby už výjimka KHS nebyla potřeba.
 V žádosti o podporu bude jako povinná příloha doložen výpis z rejstříku škol, kde bude nejvyšší
povolený počet dětí 28.
 Podmínka podání žádosti o podporu u předškolního vzdělávání je navyšování kapacit. Žadatel
v žádosti o podporu hodlá navyšovat např. o 8 dětí → počty budou následující:
4 děti (28 - 24) se počítají do navýšení za IROP, ačkoliv se nepromítnou numericky do změny údajů
v rejstříku škol a školských zařízení. Další 4 děti (žadatel hodlá navyšovat o 8 dětí) se ve výpisu
z rejstříku projeví nejpozději s 1. zprávou o udržitelnosti. Nový zápis v rejstříku tak bude navýšen
opticky pouze o 4 děti.

BEZBARIÉROVOST
Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost
vzdělávacích zařízení
• kritérium závěrečného ověření způsobilosti (ZoZ)
• společné pro všechny aktivity
• napravitelné
ANO

NE

NERELEVANTNÍ

Projekt zajistí fyzickou
dostupnost anebo
bezbariérovost
vzdělávacích zařízení
nebo kompenzačních
pomůcek pro výuku

Projekt nezajistí fyzickou
dostupnost anebo
bezbariérovost
vzdělávacích zařízení
nebo kompenzačních
pomůcek pro výuku

Zařízení je již
bezbariérové.

BEZBARIÉROVOST – MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
Aby mohl být projekt z IROP podpořen, můžou nastat 3 situace, které je
nutné popsat ve Studii proveditelnosti:
1. Škola/školské zařízení již bezbariérovost má, takže ji v projektu nemusí
řešit, jen ji popíše ve Studii proveditelnosti.
2. Škola/školské zařízení bezbariérovost nemá, ale bude ji dělat v rámci
projektu, např. zároveň s nákupem vybavení
3. Škola/školské zařízení bezbariérovost nemá, nebude ji dělat v projektu do
IROP, ale zabezpečí ji za vlastní zdroje, a to nejpozději k datu ukončení
realizace projektu. Bezbariérovost musí být zároveň zajištěná po celou
dobu udržitelnosti projektu.

MS2014+
4 uživatelské portály (ISKP14+; CSSF14+; Service Desk; Portál Business
Inteligence)
zpracování žádosti o podporu + její podání do výzvy MAS → ISKP14+*
adresa: https://mseu.mssf.cz
postup pro podání žádosti a příloh – uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel
pro žadatele a příjemce
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

– NUTNÉ MÍT ZŘÍZENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS

* Termín MS2014+ označuje celý monitorovací systém, pojem IS KP14+ označuje
pouze jeho část, do které vstupuje žadatel/příjemce

nutná registrace

Příloha č. 1

POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O PODPORU V MS2014+

Děkuji za pozornost.

Prostor pro dotazy.

