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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

 
oznamuje 

změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 

 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa 
PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů 

Investiční priorita 

IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně 
odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního 
učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou 
přípravu 

Specifický cíl 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

Číslo výzvy 32 

Druh výzvy kolová 

Přehled změn k 19. září 2016 

Položka Popis změny Zdůvodnění změny 

Povinné přílohy 

Doplnění povinné přílohy č. 17 Čestné 
prohlášení o skutečném majiteli a 
úprava formulace povinné přílohy č. 8 
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. 

Doplnění povinné přílohy č. 17 
v souladu s legislativními požadavky. 
 
Úprava formulace povinné přílohy č. 8 
v souladu se Specifickými pravidly.  
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Typ výzvy 

Komplementární s Operačním programem Výzkum, vývoj a 
vzdělávání prioritní osa 3: 
specifický cíl 3.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v 
klíčových kompetencích; 
specifický cíl 3.3 Rozvoj systému strategického řízení a 
hodnocení kvality ve vzdělávání; 
specifický cíl 3.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících 
pedagogických pracovníků; 
specifický cíl 3.5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné 
přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.  
 
Komplementární s Operačním programem Praha – pól růstu ČR 
prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost: 
specifický cíl 4.1 Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění 
předškolního, základního a středního vzdělávání; 
specifický cíl 4.2 Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání. 

Model hodnocení jednokolový 

 

 

 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 19. 5. 2016, 18:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+ 

25. 5. 2016, 14:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

30. 6. 2016, 14:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

18. 11. 2016, 14:00 

Datum zahájení realizace projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 
může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že 
první právní úkon byl učiněn před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 31. 12. 2018. 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj -   393 000 000 Kč  
Státní rozpočet – max. 69 352 941 Kč 
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Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní 
vysoké školy   

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet:  15 % 

 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, 
které jsou zapsány ve školském rejstříku  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 5 % 

 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované 
příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí   

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 5 % 

 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a 
současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti 
školství  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 10 % 

 
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 10 % 

 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 0 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč 
 
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000 Kč 

Podmínky veřejné podpory 
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie 

Forma podpory 
Dotace – ex-post financování 
Převod finančních prostředků – ex-post financování pro 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben 
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace 
v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory).   
 
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 
vazbě na budování bezbariérovosti škol.  
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Území realizace  

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se 
nenachází sociálně vyloučené lokality. 
 

Oprávnění žadatelé 

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a 
vyšší odborné školy 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
- 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 

Cílová skupina 

- 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 

Věcné zaměření 

Podporované 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 budov 
- 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 střední a vyšší odborné vzdělávání 
(včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v 
Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve 
vazbě na:  

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, 
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory); 
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- budování bezbariérovosti škol. 
 

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním 
plánem vzdělávání. 

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

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1. Plná moc 

2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

3. Doklad o právní subjektivitě 

4. Výpis z rejstříku trestů 

5. Studie proveditelnosti 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu 

7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní 

souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 

územní řízení 

8. 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 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení nebo pro ohlášení stavby 

10. Položkový rozpočet stavby 

11. Průzkum trhu 

12. Seznam objednávek – přímých nákupů 

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

14. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

15. Memorandum či smlouva o spolupráci škol 

16. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 

zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm 

17. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitola 2.6 Specifických pravidel této výzvy. 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 - 31. 12. 2018 
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Informace o křížovém financování Křížové financování není možné. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně 
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni 
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na 
webových stránkách 

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-
IROP 
 
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 
Obecných pravidel. Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o 
podporu, které již žadatelé podali. 

Příjmy projektu 
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení 
i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní 
příjmy). 

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese 
https://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla  

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – viz kapitola 3 
Specifických pravidel; kontakty na krajská oddělení jsou 
zveřejněny na adrese  
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ 
nebo http://www.dotaceEu.cz/irop 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.dotaceeu.cz/irop

