Avízo
k připravované výzvě Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují č. 1 IROP - rekonstrukce školních
budov a adaptace učeben

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují
na období 2014 – 2020
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují připravuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) Strategie Komunitně vedeného místního
rozvoje (Strategie CLLD) schváleným Ministerstvem pro místní rozvoj (Řídící orgán IROP)

Podporované aktivity:
•

stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky

pro přivedení inženýrských sítí
•

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
•

nákup budov,

•

pořízení vybavení budov a učeben

•

pořízení kompenzačních pomůcek

•

zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách:
•

Zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

-

v oblastech komunikace v cizích jazycích,

-

v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,

-

ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

•
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence pouze na území
správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou, tedy ORP Jaroměř a Náchod.
•

Podpora sociální inkluze

•
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských
skupin a mateřských škol
•
stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky
pro přivedení inženýrských sítí
•
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
•

nákup budov,

•

pořízení vybavení

•

pořízení kompenzačních pomůcek

Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být
úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). Dále mohou být provedeny nezbytné úpravy
zázemí MŠ např. rozšíření šatny, společných prostor, jídelny.

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání:
•

zajištění rozvoje klíčových kompetencí:

-

v oblastech komunikace v cizích jazycích

-

v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd

-

ve schopnosti práce s digitálními technologiemi,

•
Rozšiřování kapacit středních škol mimo vazbu na klíčové kompetence pouze na území
správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou, tedy ORP Jaroměř a Náchod.
•

Podpora sociální inkluze

•
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže :
•

Zajištění rozvoje v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí:

-

v oblastech komunikace v cizích jazycích,

-

v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,

-

ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Omezení: Nebudou podporována žádná opatření vedoucí k diskriminaci a segregaci
marginalizovaných skupin. Projekt musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020 a akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP či
KAP).

Alokace na výzvu: 6 000 000 Kč
Financování:
95% EFRR
0% státní rozpočet
5% spoluúčast
Jedná se o formu podpory "Ex-post" - žadatel projekt předfinancuje, proplacení dotace získá na
základě předložení dokladů o proplacení aktivit projektu
Minimální výše způsobilých výdajů: 200 tisíc Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů: 2 000 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé:
Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové
organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace
organizačních složek státu.
PŘEDPOKLÁDANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZVY: květen – červen 2018
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla včetně příloh pro žadatele a příjemce:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnostiInfrastruktury-pro-vzdela
VYUŽIJTE OSOBNÍCH KONZULTACÍ.
Kontaktní osoby:
Mgr. Libor Mojžíš, e-mail: mojzis(@)proobce.com, GSM 603 163 561
Zdeňka Hovorková, email: hovorkova(@)masmum.cz, GSM 606 636 640
Průběžné informace budou zveřejňovány na stránkách www.masmum.cz .

