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Všechny zmíněné 
informace 
naleznete na webu 
MAS. 



Harmonogram

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 06.12.17 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+

06.12.17 10:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 06.12.17 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 31.01.18 0:00

Datum zahájení realizace projektu 01.01.14 0:00

Datum ukončení realizace projektu – realizace nesmí být 
ukončena před podáním žádosti o podporu do  MS2014+.

12.11.2020



Podpora

Celková částka dotace z EFpRR: 7 202 746 Kč

Míra podpory: EFpRR: 95 %

Minimální výše CZV: 400 000 Kč

Maximální výše CZV: 3 000 000 Kč

Forma podpory: Dotace – ex-post financování



Hlavní a vedlejší aktivity  

Minimálně 85 % 
celkových 
způsobilých 
výdajů na hlavní 
aktivity 

Maximálně 15 % 
celkových 
způsobilých 
výdajů na 
vedlejší aktivity 

Výčet hlavních a vedlejších aktivit uveden ve 
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.



Hlavní aktivity
• Stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 

základních, středních a vyšších škol včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 
(pouze aktivita ZŠ a SŠ)

• Stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
(včetně zabezpečení bezbariérovosti) 

• Nákup pozemků a staveb

• Pořízení vybavení budov a učeben

• Pořízení kompenzačních pomůcek



Hlavní zaměření projektu musí vést k: 

a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- přírodní vědy, 
- technické a řemeslné obory, 
- práce s digitálními technologiemi, 

b) budování bezbariérovosti, 

c) zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu,

d) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či 
demografickou potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou 
působností se sociálně vyloučenou lokalitou. Seznam správních obvodů 
ORP se SVL je uveden v příloze č. 5A Pravidel. 



Vedlejší aktivity

• Demolice související s realizací projektu
• Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do 

budovy (pouze aktivita ZŠ a SŠ)
• Úpravy zeleně a venkovního prostranství
• Projektová dokumentace, EIA
• Zabezpečení výstavby
• Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací 

projektu (příprava a realizace zadávacích a 
výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)

• Povinná publicita 



Místo realizace
Místo realizace projektového záměru 
musí spadat do území MAS Bojkovska. 

Místo realizace projektu nemusí pokrývat 
celé území MAS Bojkovska. 

V odůvodněných případech je možný 
přesah realizace projektu za hranice 
vymezeného území MAS Bojkovska. 

Výdaje na realizaci projektu za hranici 
MAS Bojkovska jsou nezpůsobilé.



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

Aktivita: Infrastruktura základních škol: 
• škola a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, 
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Aktivita Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední vzdělávání: 
• škola a školské zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy,
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Aktivita Infrastruktury pro zájmové  a neformální vzdělávání: 
• škola a školské zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné 
školy, 
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.



Cílová skupina

•  žáci (studenti)
•  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 



Podporované aktivity 
Infrastruktury pro základní vzdělání v základních školách 

• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
klíčových kompetencích: 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 je 
možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek 
a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 

• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.



Podporované aktivity 
Infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání

• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v 
oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění 
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce; 

• Rozšiřování středních odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové 
kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu 
ORP se sociálně vyloučenou lokalitou;

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu 
ke vzdělání sociálně vyloučeným osobám; 

• Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.  



Podporované aktivity 
Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

• Stavební úpravy (včetně zabezpečení bezbariérovosti 
dle vyhlášky č.398/2009 Sb.) pořízení vybavení pro 
zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 
zájmového a neformálního vzdělávání: v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, v oblastech technických 
a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti 
práce s digitálními technologiemi. 

• Doplňková aktivita - podporováno bude zahrnutí 
zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi 
a střechy a zahrady.



Povinné přílohy
Společné pro všechny aktivity: 
• Plná moc
• Zadávací a výběrová řízení
• Doklady o právní subjektivitě žadatele
• Výpis z rejstříku trestů
• Studie proveditelnosti
• Doklad o prokazování právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení
• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
stavební povolení  

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
• Položkový rozpočet stavby
• Výpočet čistých peněžních příjmů
• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Aktivity ZŠ a SŠ
• Výpis z rejstříku škol a školských zařízení



Indikátory výstupu

Kód NČI2014+ Název indikátoru Měrná 
jednotka 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávací zařízení 

Osoby

Kód NČI2014+ Název indikátoru Měrná 
jednotka 

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % 

Indikátory výsledku



Hodnocení žádosti
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
- Dle přílohy č. 1 výzvy MAS
- Provádí kancelář MAS

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS
- Dle přílohy č. 2 výzvy MAS
- Min. 40 bodů (z 80) 
- Hodnocení a seřazení projektu dle dosaženého počtu bodů

Výběr projektů provádí Programový výbor MAS
- Na základě hodnocení Výběrové komise

Závěrečné ověření způsobilosti provádí Centrum pro regionální 
rozvoj a výběr projektů ŘO IROP 



Věcné hodnocení – společná kritéria

Projekt je zaměřen na rozvoj více než jedné 
z vyjmenovaných klíčových kompetencí.

10

Projekt je zaměřen na rozvoj alespoň jedné 
z vyjmenovaných klíčových kritérií.

5

Zaměření na klíčové kompetence

Žadatel má reálně nastavený 
harmonogram projektu, tak aby byl 
v termínu dokončen.

15

Žadatel nemá reálně nastavený 
harmonogram projektu.

0

Harmonogram projektu 

ANO 10

NE 0

Úprava venkovního prostranství

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

15

NE - v projektu nejsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace.

0

Rizika a jejich eliminace



Připravenost projektu - výběrové/zadávací řízení 

Výběrové/zadávací řízení je ukončeno 
nebo předmětem projektu není 
výběrové/zadávací řízení.

10

Výběrové/zadávací řízení je alespoň 

vyhlášeno.
5

Výběrové/zadávací řízení není vyhlášeno. 0

Celkové způsobilé výdaje na dotaci jsou < 
nebo =  1 490 000,00 Kč.

20

Celkové způsobilé výdaje na dotaci jsou > 
1 490 000,00 Kč – a zároveň < nebo =  3 
490 000,00  Kč.

10

Celkové způsobilé výdaje na dotaci jsou > 
3 490 000,00 Kč.

0

Finanční náročnost projektu

Věcné hodnocení – aktivita ZŠ a SŠ

ANO 5

NE 0

Využití mimoškolními zájmovými aktivitami



Věcné hodnocení – zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání mládeže

ANO 5

NE 0

Využití výstupů



Vyplnění žádosti
• Žádost se vyplňuje online v IS KP14+

• Používejte prohlížeč Internet Explorer

• Test kompatibility vašeho PC

• K registraci do IS KP14+ nutná platná emailová adresa a telefonní 
číslo 

• K podání žádosti v IS KP14+ nutný elektronický podpis 

• Příručka k vyplnění žádosti je příloha č. 1 Specifických pravidel výzvy č. 
68 

https://mseu.mssf.cz/
https://www.mssf.cz/testapp/check_client.aspx


Postup založení žádosti: registrace



Postup založení žádosti: registrace



Postup založení žádosti: přihlášení



Postup založení žádosti



Postup založení žádosti



Postup založení žádosti



Postup založení žádosti



Postup založení žádosti

1.

2.



Postup založení žádosti

Vepsat „Číslo výzvy“ : 
082/06_16_075/CLLD_16_01_131



Postup založení žádosti



• K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis

• Projekt lze rozdělit do etap – etapa nesmí být kratší než 3 měsíce

• Projektové záměry musí být s souladu s MAPem, KAPem či 
seznamem projektových záměrů pro investiční intervence.

• Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší

• Horizontální principy 

Všechny tři, doporučeno uvést ,,neutrální vliv“, pokud ,,pozitivní“, pak 
nutno popsat

Upozornění



Upozornění

• Finalizaci žádosti v systému IS KP14+ nenechávat na 
poslední chvíli 

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podání žádosti 

• Změny projektu je nutné nejdříve hlásit na MAS 

• Dodržování pravidel publicity 

• UDRŽITELNOST 5 LET



Důležité odkazy

• Obecná pravidla pro příjemce a žadatele

• Specifická pravidla pro příjemce a žadatele

• Výzva MAS včetně příloh

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf
http://www.bojkovsko.cz/mas/vyzvy/vyzvy-irop/1-vyzva-irop.html


Kontaktní údaje 

Ing. Lucie Machálková

E-mail: manazer@bojkovsko.cz

telefon: 773 782 671

Ing. Veronika Hurbišová

E-mail: hurbisova@bojkovsko.cz

Telefon: 777 248 293



Diskuze



Děkujeme za pozornost


