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• Představení výzvy
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• Indikátory

• Způsobilost výdajů

• Proces hodnocení a výběru projektů

• IS KP14+

• Důležité odkazy



Představení výzvy
Základní informace

• Vazba na výzvu ŘO IROP č. 68: 

„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vč. příloh

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vč. příloh

• Vyhlášení výzvy: 14. 9. 2020

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 9. 2020, 10:00 hodin

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 10. 2020, 14:00 hodin

• Alokace výzvy (CZV): 2 837 809,00 Kč

• Dotace: 2 695 918,50 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000,00  Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 837 809,00 Kč



Představení výzvy
Základní informace

• Místo realizace: území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

• Financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Míra spolufinancování: 5 %
Státní rozpočet - 0 %

• Časová způsobilost nákladů: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2023

• Způsob financování: ex post

• Udržitelnost: 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v
MS2014+.



Představení výzvy
Podporované aktivity

Na základě posbíraných projektových záměrů a stanovení priorit MAS 
byla vybrána tato aktivita:

 Infrastruktura základních škol



Představení výzvy
Oprávnění žadatelé

Aktivita Infrastruktura základních škol:

• 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

• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání



Představení výzvy
Cílová skupina

Aktivita Infrastruktura základních škol

• žáci

• 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



Infrastruktura základních škol 
Hlavní podporované aktivity: 
• stavby a stavební práce spojené s výstavbou 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. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), 
• nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 
• pořízení vybavení budov a učeben,

• pořízení kompenzačních pomůcek,

• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

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 ve vazbě na:

• klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory), klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude 
podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence;

• budování bezbariérovosti škol;

• ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita
navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.



Infrastruktura základních škol 
Vedlejší aktivity projektu 

• demolice související s realizací projektu, 
• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, 
• úpravy zeleně a venkovního prostranství, 
• projektová dokumentace, EIA, 
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
• pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a 

výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 
• povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 
• nepovinná publicita – propojení výstupů projektu a MAS KJH

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu. 
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu. 



Infrastruktura základních škol 

• V projektu v této výzvě je možné zajistit bezbariérovost celé základní školy včetně 
přístupu do školních družin a školních klubů v areálu školy. Bezbariérovost školní 
družiny/klubu nelze realizovat jako samostatný projekt. V projektu není 
možné navyšovat kapacity školních družin/klubů. 

• Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO
(Identifikátor školy/zařízení). 

• Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov 
pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu. 



Infrastruktura základních škol 
BEZBARIÉROVOST

Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z 
IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. 

Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění 
volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do 
učebny (prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel 
popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti.

Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových 
prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii 
proveditelnosti. 



Infrastruktura základních škol
Indikátory

Plánovaná hodnota indikátoru je závazná.

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho naplnění může 
vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít 
charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce. 

Indikátory výstupu 

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Indikátor povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. 

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Indikátor povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. 
Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují 
metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických pravidel. 



Soulad se Strategickým rámcem MAP Trutnovsko II 

Název projektového záměru uvedeného ve Strategickém rámci MAP TU II a název projektu 
předloženého do IROP může být odlišný, z obou názvů ale musí být patrné zaměření projektu. 
Žadatel se na SR MAP TU II odkazuje ve studii proveditelnosti, kde musí přesně napsat, ve 
kterém SR MAP TU II se jeho projektový záměr nachází a kde je přesně projekt uveden (pro 
lepší orientaci uvádějte číslo stránky, kde se záměr nachází).

V případě odlišností v názvech záměru a projektu, je potřeba odůvodnit, proč tomu tak je. Vždy 
je nutné dále kontrolovat zaškrtnutí relevantních klíčových kompetencí (platí pro 
Infrastrukturu základních škol) ve SR MAP TU II a na co je projekt realizován. 

Strategický rámec MAP TU II: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-
kap/stratigicke_ramce_map, aktuálně je zveřejněna verze z  28. 8. 2020.



Povinné přílohy

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve 
Specifických pravidlech výzvy č. 68 IROP v kapitole 3.2.4 (pro aktivitu Infrastruktura 
základních škol), ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy MAS.

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě

4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5 Studie proveditelnosti

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

7 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

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 - příloha zrušena

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení



Proces hodnocení a výběru projektů

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení a 
výběr projektů:

• Příloha č. 1 Výzvy MAS - Kritéria formálního hodnocení a 
přijatelnosti

• Příloha č. 2 Výzvy MAS - Kritéria věcného hodnocení

• Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s.

• Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje 
výzva, nejsou akceptovány



Proces hodnocení a výběru projektů

Výsledkem výběru je seznam projektů doporučených k 
financování, které MAS navrhuje ke schválení – tento seznam 
předá MAS Řídícímu orgánu IROP – ŘO IROP provede závěrečné 
ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu 
administrativních postupů MAS.

Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti –
jednokolové hodnocení

Proces hodnocení ukončen nejpozději do 5 měsíců od data 
ukončení příjmu žádostí o podporu.



Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

= První fáze hodnocení projektů
• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
• Provádějí pracovníci MAS KJH
• Lhůta max. 40 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu

• Pět kritérií přijatelnosti „Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný“, „Žadatel 
splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS“, „Projekt 
je v souladu s integrovanou strategií CLLD“, „Projekt je v souladu s akčním plánem 
vzdělávání“, „Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy“ je nenapravitelných.

• Kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (s výjimkou pěti výše 
uvedených) jsou opravitelná – žadatel může být vyzván k opravě nebo doplnění
ve lhůtě do 5 pracovních dní, max. 2x



Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím 
MS2014+ žadatelům informaci o výsledku hodnocení do 5 dnů od ukončení kontroly.  

Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího 
výběru, mohou požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace 
o negativním výsledku o přezkum hodnocení. 

Možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum 

• Žadatelé budou o této možnosti informováni interní depeší

• Důvodem je urychlení procesu hodnocení

• Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé ve výzvě MAS 
vzdají možnosti přezkumu

• Dokument vzdání se přezkumu žadatelé vkládají do systému MS2014+



Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

= Druhá fáze hodnocení projektů

• Hodnocení kvality

• Provádí Výběrový výbor MAS KJH

• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení

• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P

• Možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum 

• O výsledku věcného hodnocení bude žadatel informován 
prostřednictvím interní depeše MS2014+



Kritéria 
věcného 
hodnocení

Kritéria věcného hodnocení - Aktivita Infrastruktura základních škol

Kritérium
max. počet 
bodů

1
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace.

15

2
Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí 
a mládeže.

15

3
Finanční náročnost projektu
Celkové způsobilé výdaje, ze ktrých je stanovena dotace.

20

4
Míra zaměření projektu na klíčové kompetence v oblastech: komunikace v cizích 
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními 
technologiemi

10

maximální počet bodů 60

minimální počet bodů 30



Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

MAS současně upozorňuje, že seznam projektů doporučených 
k financování předává k závěrečnému ověření způsobilosti a ke 
kontrole administrativních postupů na ŘO IROP.

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti: 
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b323-
7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf

Žadatelům doporučujeme se s kritérii seznámit a při psaní projektu je zohlednit.



Podání projektové žádosti

•Zřízení elektronického podpisu

•Registrace do systému IS KP14+

•Vyplnění žádosti o podporu

• Finalizace žádosti o podporu

•Podepsání a odeslání žádosti o podporu
• odepsání a odeslání žádosti o p
• odporu



Podání projektové žádosti

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím 
aplikace IS KP14+: https://mseu.mssf.cz/
• Nevyžaduje instalaci do PC

• Postupovat podle Přílohy č. 1 Postup pro podání žádosti o podporu 
v MS2014+, příloha Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

• Edukační video: https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-
dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa



Titulní obrazovka IS KP14+



IS KP14+: HW a SW požadavky



Registrace do IS KP14+ 



Založení žádosti o podporu



Založení žádosti o podporu



Založení žádosti o podporu



Založení žádosti o podporu



Založení žádosti o podporu



DĚKUJI ZA POZORNOST

Kontaktní osoba: Hana Bryknarová
E-mail: bryknarova@kjh.cz
Mobil: 731 543 676
www.kjh.cz


