
Výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 
 

Název opatření 
 

INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ  

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat  

není stanovena 

Datum zahájení realizace projektu  
 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního 
úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé 
výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 
1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto 
datem.  
 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace projektu 

30. 6. 2023 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu 
do MS2014+. 
 

Míra podpory 95 % 

Minimální výše celkových způsobilých 
výdajů 

bude stanovena po jednáních  

Maximální výše celkových způsobilých 
výdajů 

bude stanovena po jednáních 

Předpokládaná alokace 10 886 000 Kč  
nebo nižší částka (dle výstupu z jednání pracovní skupiny) 
 

Financování 
 

ex post = nutnost předfinancovat 

Vymezení oprávněných žadatelů 
 

Společné pro všechny aktivity: 
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 
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  

 
Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol  

 školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy  

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  
 
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a 
středního vzdělávání a vyšší odborné školy  

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  



Cílové skupiny 
 

Společné pro všechny aktivity  
 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  
 
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  

 děti do 3 let  
 děti v předškolním vzdělávání  

 
Aktivity Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a 
vyšších odborných škol  

 žáci (studenti)  
 
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  

 žáci (studenti)  
 děti v předškolním vzdělávání  
 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 

neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže  
 dospělí v dalším vzdělávání  

 

Popis podporovaných aktivit: 
 

Viz příloha Popis podporovaných aktivit 
 

Projekty, které byly v rámci minulé 
výzvy MAS na našem území 
podpořeny 

 Tvořivá dílna – ZŠ Velké Svatoňovice, 3 548 806,28 Kč 
 Přírodovědná učebna a výtvarná učebna – ZŠ Malé Svatoňovice, 

1 837 139,71 Kč 
 Školní dílny – ZŠ Úpice Lány, 1 395 348,50 Kč 

 

 


