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Dle výzvy IROP č. 68 – Spec. pravidel kap. 3 

(Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel všechny aktivity) 

V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. 

 

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. 

 

1. Aktivita „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ 

Hlavní 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 pozemků a staveb (nemovitostí),  

• pořízení vybavení budov a učeben,  

• pořízení kompenzačních pomůcek.  
 

Vedlejší aktivity:  

• demolice související s realizací projektu,  

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického 
zabezpečení,  

• pořízení herních prvků,  

• úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),  

• projektová dokumentace, EIA,  

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),  

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace 
zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),  

• povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).  
 
Pozn.:  
Stavebně upravené prostory (učebny, jídelna, sborovna, ředitelna) 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 
prostor podpořených 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 (osnova je přílohou č. 4A těchto Pravidel). Pokud je zařízení již 
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bezbariérové a dostupnost prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve 
Studii proveditelnosti. 
 
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, výchovu 
a vzdělávání dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku. 
 

2. Aktivita „Infrastruktura základních škol“ 

Hlavní 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.),  

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí),  

• pořízení vybavení budov a učeben,  

• pořízení kompenzačních pomůcek,  

• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A těchto 
Pravidel). 

 
Vedlejší aktivity:  

• 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).  
 
Pozn.:  
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská 
zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů 
pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. Tyto schválené 
dokumenty budou zveřejněny: www.uzemnidimenze.cz. 
 
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 (Příloha č. 4B těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již 
bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav 
rovněž ve Studii proveditelnosti. 
 
Hlavní zaměření projektu musí vést k:  
a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na 
trhu práce v klíčových kompetencích:  

http://www.uzemnidimenze.cz/
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- komunikace v cizích jazycích,  
- přírodní vědy,  
- technické a řemeslné obory,  
- práce s digitálními technologiemi,  

b) budování bezbariérovosti,  
c) zajištění vnitřní konketivity a připojení k internetu,  
d) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou 
potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) se sociálně 
vyloučenou lokalitou (dále jen „SVL“). Seznam správních obvodů ORP se SVL je uveden v 
příloze č. 5A těchto Pravidel. 
 

3. Aktivita „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ 

Hlavní aktivity:  

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou 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 (dle přílohy č. 7B těchto 
Pravidel).  
 

Vedlejší aktivity:  

• 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).  
 
Pozn.:  
Předložené projektové žádosti musí být v souladu s rámcem pro investice do 
infrastruktury KAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny 
v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou 
schváleného KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na 
www.uzemnidimenze.cz.   
 
Učebny, výukové prostory a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy 
bezbariérově dostupné. Tato podmínka se nevztahuje na výjimky uvedené v nařízení 
vlády č. 211/2010 Sb. (příloha č. 2. kategorie 1; 2; 4 a 6), o soustavě oborů vzdělání v 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
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. 

http://www.uzemnidimenze.cz/
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Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní 
aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti (osnova je 
přílohou č. 4C těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost 
výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii 
proveditelnosti. 
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 konketivity a připojení k internetu,  

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

4. Aktivita „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ 

Hlavní aktivity:  

• stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, 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.  
 
Vedlejší aktivity:  

• demolice související s realizací projektu,  

• 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).  
 
Pozn.:  
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/KAP. Vzdělávací 
zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů 
pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP/KAP. Tyto 
schválené dokumenty budou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz.  Není podmínkou, 
aby byl projektový záměr uveden v obou dokumentech současně.  
 

http://www.uzemnidimenze.cz/
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Učebny, výukové prostory a zázemí 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 (osnova je přílohou č. 4D těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již 
bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav 
rovněž ve Studii proveditelnosti. 
 
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro 
zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných aktivit 
je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompentencích ve vazbě na budoucí uplatnění 
na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Klíčovými 
kompetencemi jsou:  
- komunikace v cizích jazycích,  
- přírodní vědy,  
- technické a řemeslné obory,  

- práce s digitálními technologiemi.  
 
Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na 
vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(RVP ZV):  
- Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),  
- Člověk a jeho svět,  
- Matematika a její aplikace,  
- Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),  
- Člověk a svět práce,  
- a průřezová témata RVP ZV:  
- Environmentální výchova.  
 
Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání jsou vázány na Národní 
soustavu kvalifikací a vybrané kvalifikace dle přílohy č. 8B těchto Pravidel. 

 
 

 

 


