Seminář pro žadatele
8. Výzva MAS Regionu Poodří IROP–
Podpora výchovy a vzdělávání

Program semináře
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Představení výzvy
Podporované aktivity
Indikátory
Způsobilost výdajů
Proces hodnocení a výběru projektů
Publicita
IS KP14+
Zpráva o realizaci
Důležité odkazy

Představení výzvy
Základní informace
➢ Číslo výzvy ŘO: 68 výzva – Zvyšování kvality a dostupnosti
Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované
projekty CLLD
➢ Specifický cíl IROP - 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
➢
➢
➢
➢

Název výzvy MAS: 8.výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Vzdělávání
Číslo výzvy MAS: 107/06_16_075/CLLD_15_01_016
Vyhlášení výzvy MAS: 29. 12. 2017
Zahájení příjmu žádostí: 29. ledna 2017, 12:00 hodin

➢ Ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. března 2018, 15:00 hodin

Představení výzvy
Termíny a alokace
Finanční alokace výzvy
➢ Evropský fond pro regionální rozvoj:

10 526 315,- Kč

➢ Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000,- Kč
➢ Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 4 000 000,- Kč
➢ Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2020
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu
v MS2014+

Představení výzvy - Míra podpory

➢ Evropský fond pro regionální rozvoj – 95%
➢ Státní rozpočet – 0%
➢ Forma podpory
▪ ex-post financování
➢ Křížové financování
▪ Křížové financování nebude v rámci této výzvy uplatňováno.

Představení výzvy - Oprávnění žadatelé
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
Aktivita Infrastruktura
Aktivita Infrastruktura
pro předškolní
základních škol:
středních škol a vyšších
vzdělávání:
odborných škol:
Školy a školská zařízení v
Zařízení péče o děti do 3
oblasti základního
Školy a školská zařízení v
let, školy a školská zařízení vzdělávání, další subjekty oblasti středního vzdělávání
v oblasti předškolního
podílející se na realizaci a vyšší odborné školy, další
vzdělávání, další subjekty
vzdělávacích aktivit
subjekty podílející se na
podílející se na realizaci
realizaci vzdělávacích
vzdělávacích aktivit v
aktivit
oblasti předškolního
vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání:
Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a
vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Představení výzvy - Cílové skupiny
Společné pro
všechny aktivity

Infrastruktura pro
předškolní
vzdělávání

• 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

• Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání

Infrastruktura
základních, středních
a vyšších odborných
škol
Infrastruktura pro
zájmové a neformální
vzdělávání

• Žáci (studenti)

• Žáci (studenti), děti předškolního vzdělávání,
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací
působících v oblasti neformálního a zájmového
vzdělávání dětí a mládeže

Podporované aktivity
➢ Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělání

▪ 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 pozemků a staveb (nemovitostí)

▪ Pořízení vybavení budov a učeben
▪ Pořízení kompenzačních pomůcek

Způsobilé výdaje
➢ Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělání: str.19 - 23
▪ musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení
realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů:
➢ Stavba
➢ Nákup pozemků a staveb - cena pozemku nesmí přesáhnout 10 %
celkových způsobilých výdajů
➢ Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor - Pořízený majetek
podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme příjemce, že
je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od
provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je.
➢ DPH
➢ + způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu – max. 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu
➢ Viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce 3.1.6

Podporované aktivity
➢ Aktivita Infrastruktura základních škol
▪ Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové 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.)
▪ Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
▪ Pořízení vybavení budov a učeben
▪ Pořízení kompenzačních pomůcek
▪ Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
▪ Budování bezbariérovosti škol
▪ Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází
sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben
➢ klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

Způsobilé výdaje
➢ Aktivita Infrastruktura základních škol: str. 41 - 45
▪ musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení
realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů:
➢ Stavba
➢ Nákup pozemků a staveb - cena pozemku nesmí přesáhnout 10 %
celkových způsobilých výdajů
➢ Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor - Pořízený majetek
podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme příjemce, že
je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od
provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je.
➢ Vnitřní konektivita a připojení k internetu
➢ DPH
➢ + způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu
➢ Viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce 3.1.6

Podporované aktivity
➢ Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
▪ Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury středních
a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí
▪ Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
▪ Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
▪ Pořízení vybavení budov a učeben
▪ Pořízení kompenzačních pomůcek
▪ Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
➢ klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

Způsobilé výdaje
➢ Aktivita Infrastruktura středních a vyšších odborných škol: str. 63 - 67
▪ musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení
realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů:
➢ Stavba
➢ Nákup pozemků a staveb - cena pozemku nesmí přesáhnout 10 %
celkových způsobilých výdajů
➢ Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor - Pořízený majetek
podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme příjemce, že
je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od
provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je.
➢ Vnitřní konektivita a připojení k internetu
➢ DPH
➢ + způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu
➢ Viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce 3.1.6

Podporované aktivity
➢ Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání
▪ Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním nové
infrastruktury pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání
▪ Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
▪ Nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
▪ Pořízení vybavení budov a učeben
▪ Pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory)
➢ AKTIVITY V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NEJSOU V
TÉTO VÝZVĚ PODPOROVÁNY!

Způsobilé výdaje
➢ Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení
realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů:
▪ Str. 84 – 89
➢ Stavba
➢ Nákup pozemků a staveb - cena pozemku nesmí přesáhnout 10 %
celkových způsobilých výdajů
➢ Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor - Pořízený majetek
podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme příjemce, že
je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od
provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je.
➢ DPH
➢ + způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu
➢ Viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce 3.1.6

Indikátory
➢ Společné pro všechny aktivity:
Kód

Název indikátoru

Typ
indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Výstup

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

Výstup

➢ Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
Kód

Název indikátoru

Typ
indikátoru

5 01 20

Počet osob využívajících zařízení péče o děti
do 3 let

Výsledek

Způsobilost výdajů
➢ Věcná způsobilost
▪ Kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v
aktuálním znění:
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-110_cistopis_1.pdf?ext=.pdf
▪ Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v Specifické
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP:
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_11.pdf?ext=.pdf

➢ Časová způsobilost
▪ 01. 01. 2014 – 30. 06. 2020

Proces hodnocení a výběru projektů
➢ Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného
hodnocení a výběru projektů
➢ Viz Příloha č. 1 a č. 2 Výzvy MAS
➢ Viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP
➢ Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Regionu Poodří
➢ Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje
výzva, nejsou akceptovány

Proces hodnocení a výběru projektů
➢ Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, 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 50 pracovních dní od
data ukončení příjmu žádostí o podporu

Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
➢ První fáze hodnocení projektů

➢ Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
➢ Provádějí pracovníci MAS Regionu Poodří
➢ Lhůta max. 20 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o
podporu
➢ Kritéria přijatelnosti jsou opravitelná i neopravitelná
➢ Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná

➢ Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé
kritérium (ANO/NE)
➢ Viz příloha č.1 výzvy MAS

Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
➢ Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum:

➢ Žadatele vkládají do systému ISKP 14+ (do dokumentů)
➢ Zkrátí dobu hodnocení přijatých žádostí
➢ Nutné aby tento dokument podali všichni žadatelé v dané výzvě

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení
➢ Druhá fáze hodnocení projektů
➢ Hodnocení kvality
➢ Provádí Výběrová komise MAS BP
➢ Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
➢ Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P

➢ Mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky pro úpravu
projektů ze strany žadatele, za kterých by měl být projekt podpořen

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení
➢ Max. počet bodů věcného hodnocení - 90

➢ Žádost musí získat min. 45 bodů, aby splnila podmínky věcného
hodnocení
➢ Žádost o přezkum: MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení ->
lhůta 15 kalendářních dní ode dne doručení informace na podání
Žádosti o přezkum u negativně hodnocených Žádostí o podporu
➢ Opět platí možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum

➢ MAS současně upozorňuje, že tento závěr ještě předává k
závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole
administrativních postupů na ŘO OPZ
➢ Viz příloha č.2 výzvy MAS

Povinná publicita
➢ Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – je
možno využít el. šablonu z www.esfcr.cz
➢ Po celou dobu realizace projektu

➢ V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, např.
vstupní prostory budovy
➢ Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na
všech těchto místech
➢ Pokud nelze plakát umístit v místě realizace projektu, bude
umístěn v sídle příjemce
➢ Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je
možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát

IS KP14+
➢ Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských
strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014 –
2020
➢ On-line aplikace
➢ Nevyžaduje instalaci do PC
➢ Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem
➢ Edukační videa
➢ http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronickazadost/Edukacni-videa
➢ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
➢ https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravyzadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
!! K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci kanceláře MAS !!

IS KP14+
Elektronický podpis

➢ Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát
➢ Platnost 1 rok
➢ Poskytovatelé:
➢ PostSignum České pošty (Czech Point)
➢ První certifikační autorita
➢ Eidentity

Důležité odkazy
➢ Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP
▪ https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-110_cistopis_1.pdf?ext=.pdf
➢ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP
▪ https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52fc9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf
➢ Výzva MAS č. 8 včetně příloh
▪ http://mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvy-irop/vyzva-c8-irop-podpora-vychovy-a-vzdelavani

DĚKUJI ZA POZORNOST!
Alžběta Maléřová
MAS Regionu Poodří, z.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
Tel: (+420) 552 302 729
E-mail: iropmas@regionpoodri.cz
www.mas.regionpoodri.cz

