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LAG Podralsko z.s. 



 
 

Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

 ZAMĚŘENÍ VÝZVY NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY 

 

 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných 
škol 

 
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. (Nelze podpořit projekt, zaměřený pouze na 
bezbariérovost). 



Program semináře 

 Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu IROP č. 68 

 Základní údaje o výzvě 

 Zaměření výzvy na aktivitu 

 Přílohy, předkládané společně se žádostí 

 Studie proveditelnosti 

 Jak vyplnit žádost v systému ISKP 2014+ 

 Dotazy, diskuze 

 



 
 
 
 
 

Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu IROP č. 68 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-
kvality-a-dostupnosti-Infrast 

IROP 

 

VÝZVA Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 
INFRASTRUKT. PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽ. UČENÍ - 
INT.PR.CLLD 

 

Výzva LAG Podralsko Programový rámec IROP, opatření 
CLLD 

1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
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Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu IROP č. 68 

 



Základní údaje o výzvě 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 21.12.2018, 12:00 hodin 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o 
podporu v MS2014+ 

21.12.2018, 12:00 hodin 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+ 

22.2.2019, 12:00 hodin 

Datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit 
projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje  
 

1.1.2014 

Datum ukončení realizace projektu 

30.6.2023 

Realizace projektu nesmí být 
ukončena před podáním žádosti o 
podporu v MS 2014+. 

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu pro projekt 
Forma podpory : dotace – ex post financování 

Evropský fond pro regionální 
rozvoj - 95 %  
Státní rozpočet - 0 % 



Základní údaje o výzvě 

 Hlavní aktivity projektu: min. 85% způsobilých 
výdajů 

 

 Vedlejší aktivity projektu: max. 15% způsobilých 
výdajů 

 

 



„LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro 
vzdělávání a celoživotní učení SŠ I“ 

 Aktivita „LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura 
pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I“ 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu: 1 000 000,000 Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu:  4 500 000,000 Kč  

 Věcné zaměření: Infrastruktura středních škol a 
vyšších odborných škol 

  

 

 



Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 
SŠ – 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., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), 

 pořízení vybavení budov a učeben,  
 pořízení kompenzačních pomůcek 
 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

(dle přílohy č. 7B těchto Pravidel), 



Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 
SŠ – 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). 



„LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro 
vzdělávání a celoživotní učení SŠ I“ 

 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.  

     (Nelze podpořit projekt, zaměřený pouze na bezbariérovost).  
  

• Místo realizace: území působnosti LAG Podralsko 
 

  
  
  
  
  
  
 



„LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro 
vzdělávání a celoživotní učení SŠ I“ 

Oprávnění 
žadatelé 

 
 
 
• školy a školská zařízení v oblasti středoškolského vzdělávání  
• kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji  
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  
• obce 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
• nestátní neziskové organizace  

Cílová skupina 

• 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 
• žáci (studenti) 



Způsobilé výdaje – Infrastruktura SŠ 
hlavní aktivity (min. 85%) 

Stavba  

 

 stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící 
středoškolskému nebo vyššímu odbornému vzdělávání:  
 laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence IROP, nezbytné zázemí 

těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory), 

 odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence IROP, 

 školní poradenské pracoviště v budově školy,  

 chodby vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor,  

 stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou 
sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu), 

 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické 
vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby 
(způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je 
tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem), 



Způsobilé výdaje – Infrastruktura SŠ 
hlavní aktivity (min. 85%) 

Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor 

 pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových 
prostor, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence IROP včetně nezbytného zázemí těchto učeben, 

 nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných 
učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence IROP (např. 
laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení), 

 pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť v budově školy, 

 vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP,  

 pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 

DPH 

 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje, 

 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet vstupu, 

 pokud je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena. 



Způsobilé výdaje – Infrastruktura SŠ  
vedlejší aktivity (max. 15%) 

 demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu, 
 pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. elektronické 

zabezpečení vstupu do budovy), 
 úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení SŠ/VOŠ (zeleň, přístupové cesty v 

areálu školy/školského zařízení, oplocení, parkové úpravy, pořízení a obnova 
mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení, 

 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
 projektová dokumentace stavby, EIA, 
 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace 

zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 
 nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení, 
 povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),  
 DPH 



„LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro 
vzdělávání a celoživotní učení SŠ I“ 

 Povinné  
přílohy  

1 Plná moc 

2 Zadávací a výběrová řízení 

3 Doklad o právní subjektivitě 

4 Výpis z RT – nepředkládá se! 

5 Studie proveditelnosti 

6 
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 
předmětem projektu 

7 
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 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 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

13 Výpis z rejstříku škol a školských zařízení 



 
 

Osnova studie proveditelnosti-příloha 4C Specifických pravidel 
Infrastruktura pro SŠ – obsah: 

 



Studie proveditelnosti , bod 1 osnovy 
ÚVODNÍ INFORMACE 

 Název projektu 

 

 Hash kód projektu 

 

 Obchodní jméno/název, 
sídlo/adresa, IČ, DIČ 
zpracovatele 

 Členové 
zpracovatelského týmu, 
jejich role a kontakty 

 Datum zpracování 

 Dle Vašeho uvážení a 
zaměření projektu 

 Vygeneruje se vám v 
žádosti v systému MS 
2014+ 

 Doplníte dle toho, kdo 
bude zpracovatelem SP 

 Doplníte dle skutečnosti 

 

 

 Doplníte dle skutečnosti 



 
Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy 
 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

 Místo realizace projektu (přesná adresa). 
 Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových 

skupin proveďte dle textu výzvy. 
 Popis cílů a výsledků projektu, vazba na 

podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP.  
 Popis synergických nebo komplementárních 

vazeb na realizované/zrealizované či plánované 
projekty/investiční akce.  

 Popis souladu projektu s nadřazenými 
strategickými a klíčovými dokumenty: 
 Popis vazby na Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy ČR 
na období 2015-2020 - žadatel uvede vazby 
na konkrétní kapitoly/záměry z daného 
dokumentu, které jsou pro projekt/žadatele 
relevantní, a jak je daná problematika 
v projektu řešena. 

 Popis vazby na Krajský akční plán vzdělávání 
(KAP) 
  Je projektový záměr školy/školského 

zařízení uveden v Seznamu projektových 
záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 
IROP?  

 Napište název Krajského akčního plánu. 
 Napište název projektu školy/školského 

zařízení uvedený v seznamu projektových 
záměrů pro investiční intervence KAP.  

 
 

 

 Uvedete adresu 

 Výzva MAS, Specifická pravidla – projekt 
musí být v souladu s podporovanými 
aktivitami výzvy (SŠ) 

 Realizujete-li nebo jste realizovali podobně 
zaměřený projekt (např. v rámci „šablon“,  
OP Z apod.), popište vazby 

 Vyhledat odpovídající dokumenty a popsat 
soulad Vašeho projektu s nimi 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-
vzdelavaci-soustavy-3 
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Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy 
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

 

 Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu 
(uvést dle údajů z katastru nemovitostí). 

 Výchozí stav – popis výchozí situace (problémy a 
nedostatky infrastruktury školy, školského zařízení). 

 Popis činnosti žadatele v oblasti školství. 
 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o 

variantu, v případě, že projekt nebude realizován. 
 Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná 

se o variantu, při níž je projekt financován z IROP):  
 přípravné aktivity vztahující se k předložení 

projektu, např. zpracování doprovodných studií, 
příloh, projektové dokumentace, 

 popis realizace hlavních aktivit projektu (dle 
kapitoly 3.3.3 Specifických pravidel této výzvy), 

 popis realizace vedlejších aktivit projektu (dle 
kapitoly 3.3.3 Specifických pravidel této výzvy), 

 popis ukončení realizace projektu, např. 
kolaudace, uvedení do provozu, 

 konečný stav – popis po realizaci projektu: 
 popis odborných učeben podpořených 

z IROP (náplň výuky, zaměření předmětů, 
vazba na konkrétní klíčové kompetence 
IROP a definované obory vzdělávání, 
předpokládané časové vytížení učebny ve 
školním roce (týdně), kapacita učebny), 
popis bezbariérové dostupnosti učeben; 
pozn.: každou učebnu popište zvlášť, 

 popis bezbariérové dostupnosti školy,  
 

 Adresa budovy, kde proběhne realizace projektu, 
katastrální území, vlastník, event. snímek katastrální 
mapy z KN: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 Současný stav  - stručný úvod – kolik žáků škola 
sdružuje, kolik je tříd, stav budovy, zejména učeben, 
dotčených realizací projektu 

 Jak budete postupovat v případě, že projekt nebude 
realizován – zůstane stávající stav, budete se dále 
snažit získat podporu k realizaci z jiných DT…apod. 

 Co bylo zpracováno v rámci přípravných prací? ( 
např. projektová dokumentace, studie 
proveditelnosti, zajištění vyjádření stavebního úřadu, 
průzkum trhu na vybavení apod…) 

 Kap. 3.3.3 Specifických pravidel a popis hlavních 
aktivit, (např. stavební úpravy učebny – jaké? A 
pořízení vybavení učebny – jakého?) 

 Kap. 3.3.3 Specifických pravidel a popis vedlejších 
aktivit projektu (např. příprava výběrového řízení, 
studie proveditelnosti, zeleň a venkovní úpravy, 
projektová dokumentace, autorský dozor…) 

 Jak bude zahájen provoz?  Podléhá projekt 
kolaudaci?  

 S využitím údajů z projektové dokumentace, 
průzkumu trhu, ŠVP. 
Popis vybavených odborných učeben, náplň výuky 
dle ŠVP a kapacita učebny, vytížení učebny – kolik 
hodin výuky/týden, popis bezbariérové dostupnosti 
učebny i školy (tímto způsobem postupně popsat 
všechny aktivity  projektu) 

          
 

 
 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy 
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

 Popis vazeb projektu na klíčové kompetence IROP, na které je 
projekt zaměřen (klíčové kompetence IROP: cizí jazyk, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními 
technologiemi). Nerelevantní, pokud by předmětem projektu 
byla jen bezbariérovost. 

 Popis parametrů konektivity a připojení k internetu. Je 
v rámci projektu řešena vnitřní konektivita školy a připojení 
k internetu? Pokud ano, popište parametry vnitřní 
konektivity a připojení k internetu, a to způsobem, aby bylo 
ověřitelné, že je plněn požadovaný standard konektivity. 
(Požadovaný standard je uveden v příloze Specifických 
pravidel č. 7B); relevantní pouze pro projekty, které tuto 
aktivitu řeší. 

 Popis kritérií pro příjem do zařízení s prokázáním 
nesegregačního a nediskriminačního přístupu 
k marginalizovaným skupinám jako jsou romské děti a další 
žáci s potřebou podpůrných opatření (děti se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním).  

 Popis, zda opatření projektu vytváří: samostatně oddělené 
kapacity pro děti se zdravotním postižením, samostatně 
oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného 
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí či 
samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním 
postižením.  

 Popis onemocnění nebo zdravotních obtíží pro účely 
stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče v 
návaznosti na přílohu č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 
které jsou pro dané školské zařízení relevantní, a to v 
návaznosti na přílohu č. 1 nařízení vlády č. 211/210 Sb., resp. 
nařízení vlády č. 367/2012 Sb. Pokud není pro projekt 
relevantní, žadatel nevyplňuje. 

 Identifikace negativních dopadů projektu: 
 výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, 

jejich popis a předpokládaní nositelé, 

 návrhy na eliminaci negativních dopadů. 
 

 Specifická pravidla, vazby klíčových kompetencí IROP na 
ŠVP dané školy včetně citací částí ŠVP, souvisejících  s 
projektem  
(např. při KK cizí jazyky popis ŠVP v této oblasti, vč. 
stručného popisu jedn. vyučovaných předmětů 

 

 

• Popsat, je-li to součástí projektu, jinak NERELEVANTNÍ 

 

• Popsat, má-li škola definován přístup např. v ŠVP, pokud 
nemá, uvést s odkazem na platné právní předpisy.  (Např. 
uvést: Škola nemá diskriminační přístup, protože žáci s 
výukovými obtížemi nebo ze slabého sociokulturního 
prostředí jsou integrováni v běžných třídách. Vlastní 
kritéria pro přijímání žáků škola nemá a řídí se platnými 
právními předpisy.) 

 

• Popsat dle jednotlivých škol 

 

 

 

 

 

 Pokud projekt má nějaké negativní dopady, tak jaké a jak 
je minimalizovat? 



Studie proveditelnosti, bod 3 osnovy 
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 

 Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti 
projektu: 
 zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních 

úprav, 
 zdůvodnění potřebnosti zajistit fyzickou 

dostupnost a bezbariérovost zařízení (v 
případě, že součástí projektu nejsou 
bezbariérové úpravy, žadatel popíše, jak je 
bezbariérový přístup k budoucím výstupům 
projektu zajištěn).  

 zdůvodnění potřebnosti nákupu budovy, 
 zdůvodnění potřebnosti kompenzačních 

pomůcek, pokud je relevantní, 
 zdůvodnění potřebnosti nákupu vybavení, 

 Zdůvodnění potřebnosti realizace 
odborných učeben a výukových prostor 
s vazbou na klíčové kompetence IROP. 

 Definice oblastí, které bude projekt řešit a 
z jakého důvodu je tato problematika 
považována za prioritní. 

 Identifikace dopadů a přínosů projektu 
s důrazem na popis dopadů na cílové 
skupiny. 

 Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve 
kterých je doložena potřebnost.  

 Opět s odkazem na současný stav co přesně 
potřebujete (budete realizovat) a proč to 
potřebujete (vyplněna musí být každá 
„otázka“ ve studii, popř. uvést 
„nerelevantní“) 

 

 Je-li škola již bezbariérová, popíšete jakým 
způsobem 

 

 Popisujete jednotlivé body. V případě, že některé 
body nerealizujete, „podotázku“ ponecháte v osnově 
studie, ale uvedete „NERELEVANTNÍ“ 

 

 Shrnutí na jaké KK je projekt zaměřen, zdůvodnění, 
proč je toto zaměření cílem projektu (vazba dané 
učebny ke KK + cíl, co má daná KK u žáků rozvíjet) 
 

 Co konkrétně projekt řeší (např. rekonstrukci, 
vybavení odborné učebny) + opět čeho chce škola 
daným řešením dosáhnout (např. současný stav je 
nedostačující pro výuku….prioritou školy tedy je…) 
 

 Např. Školní akční plán, Programový rozvojový 
dokument obce, svazku obcí , krajské dokumenty 
apod… 



Studie proveditelnosti, bod 4 osnovy 
PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

 Technická připravenost: 

 majetkoprávní vztahy, 

 připravenost projektové dokumentace, 

 připravenost dokumentace k zadávacím a 
výběrovým řízením, 

 výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, 
a závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy apod., 

 popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, 
stav řízení a výčet termínů. V případě, že projekt 
nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, 
že se na něj nevztahuje povinnost dokládání 
stavebního povolení ani ohlášení. 

 provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce 
podpory, popis organizačních a finančních 
vztahů mezi příjemcem podpory a 
provozovatelem v době realizace a udržitelnosti. 

 Plán zdrojů financování: 

 způsob financování realizace projektu, popis 
zajištění předfinancování a spolufinancování 
projektu. 

 Popsat stav přípravy/ vyřešení jednotlivých 
bodů. U bodu, kde nejsou potřebná žádná 
stanoviska doplnit „NERELEVANTNÍ“ 

 U vydaných stanovisek uvést termíny, kdy 
byla vydána! 

 

 

 

 

 

 

 

 Jakým způsobem bude zajištěno 
předfinancování projektu, kdo jej 
předfinancuje, jakým způsobem, z jakých 
zdrojů bude zajištěn a financován vlastní 
podíl žadatele 



Studie proveditelnosti, bod 5 osnovy 
MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 Zajištění administrativní 
kapacity – počet a kvalifikace 
lidí, kteří budou řídit projekt 
v době jeho realizace, 
vyčíslení nákladů na jejich 
osobní výdaje, dopravu, 
telefon, počítač, kancelářské 
potřeby – odhad v řádu 
desetitisíců. 
 

 Zajištění provozu pro řízení 
projektu – kancelář (vlastní, 
pronajatá, vypůjčená, 
podmínky nájmu nebo 
výpůjčky), počítač, telefon, 
apod.  
 

 Popsat jednotlivé fáze 
realizace projektu (např. 
přípravná fáze: hlavní 
manažer a dohled nad 
realizací, zpracovatel studie, 
PD, průzkumu trhu…, 
realizační fáze doplnit 
ekonom, kdo bude 
zpracovávat ZoR a ŽoP 
apod…) 

 Buď doplnit nebo uvést, že 
projekt bude řídit žadatel ze 
stávajícího provozu – 
kancelář ředitele školy, 
starosty nebo odboru rozvoje 
města apod.  



Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy 
VÝSTUPY PROJEKTU 

 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace: 

 výstup projektu,  

 průkazné doložení a termín naplnění cílů 
projektu, 

 popis použití výstupů projektu. 

 Dostupnost výstupů projektu – provozní doba 
zařízení v pracovní dny. 

 Popis využití kompenzačních pomůcek. 

 Popis spolupráce škol (základních, středních a 
vyšších odborných) při využívání výstupů z projektu, 
počet škol podílejících se na spolupráci. 

 Žadatel popíše konkrétně, jak budou výstupy 
projektu využívat jiné školy (základními, středními či 
vyššími odbornými), a to včetně frekvence tohoto 
využití. Dané informace musí být v souladu 
s memorandem či smlouvou o spolupráci mezi 
školami, které žadatel dokládá. Ve studii 
proveditelnosti bude podrobněji popsán způsob 
spolupráce a využití výstupů a očekávaný přínos této 
spolupráce a využití výstupů. Pokud není pro projekt 
relevantní, žadatel nevyplňuje. 

 Popis vazby projektu na budoucí uplatnění 
absolventů na trhu práce, profil absolventa. 

 Doplnit jednotlivé body 
(např. výstup – 1 učebna, zaměřená na KK…+ 
bezbariérovost, zeleň…) 

 Ukončení realizace, popis využití výstupu ve vazbě na 
danou výzvu a ŠVP školy 

 

 Uvést provozní dobu školy 

 

 Uvést jak budou využívány kompenzační pomůcky 

 

 Uvést podrobně popis spolupráce s dalšími školami, je-li 
plánována, doložit přílohou (smlouvou, memorandem) . 
Není-li plánována spolupráce, uvést „NERELEVANTNÍ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je součástí věcného hodnocení projektu! 

 



 Popis sladění nabídky a poptávky na regionálním 
trhu práce, uplatnitelnost absolventa na trhu práce. 

 Popis spolupráce školy/školského zařízení 
s potencionálním zaměstnavatelem nebo akademický 
pracovištěm. 

 Žadatel popíše konkrétně, jak bude spolupráce 
probíhat, jak daná spolupráce přispěje k využití 
výstupů projektu či naopak, jak výstupy projektu 
přispějí k dané spolupráci. Pokud není pro projekt 
relevantní, žadatel nevyplňuje. 

 Popis časového využití vybudované infrastruktury 
k vedlejší, hospodářské činnosti (např. využití pro 
zájmové, celoživotní či neformální vzdělávání pro 
dospělé). Infrastruktura může být využívána na 
vedlejší činnost maximálně do 15 % roční celkové 
kapacity.   

 Indikátory: 

 počáteční a cílová hodnota indikátorů a způsob 
jejich výpočtu, 

 5 00 00 – počet podpořených vzdělávacích zařízení 
5 00 01 – kapacita podpořených vzdělávacích 
zařízení 

 Jaká probíhá spolupráce s 
potencionálními zaměstnavateli a jaké 
bude mít uplatnění absolvent? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V případě využití k vedlejší hospodářské 
činnosti popsat, jinak uvést 
„NERELEVANTNÍ“ 

 
 5 00 00 – 1 podpořené vzdělávací zařízení 
 5 00 01 – kapacita učebny/učeben, v 

případě řešení bezbariérovosti v 
rámci projektu kapacita školy v souladu s 
Rejstříkem škol a školských zařízení: 
https://profa.uiv.cz/rejskol/  
 

Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy 
VÝSTUPY PROJEKTU 

https://profa.uiv.cz/rejskol/


Studie proveditelnosti, bod 7 osnovy 
REKAPITULACE ROZPOČTU PROJEKTU 

 Uveďte v tabulce plán cash-flow 
v době udržitelnosti projektu v 
členění po letech: 
 čisté jiné peněžní příjmy během 

realizace projektu, 
 zdroje financování provozních výdajů. 

 Vyhodnocení plánu cash-flow: 
 zdůvodnění negativního cash-flow v 

některém období a zdroj prostředků a 
způsob překlenutí. 

 Podrobný položkový rozpočet 
způsobilých výdajů projektu –  
 u každé položky rozpočtu projektu 

musí být uvedeno, zda se jedná o 
hlavní nebo vedlejší aktivity projektu 
podle kap. 3.2.6 Specifických pravidel 
a zároveň musí být uvedena konkrétní 
vazba na výběrové/zadávací řízení. 
 

 

 Uvést, je-li relevantní např. jaká je 
předpokládaná částka za údržbu 
projektu (5 let udržitelnosti), popř. 
přinese-li projekt nějaké příjmy 
 
 
 
 

 Uvést, je-li relevantní 
 

 
 Viz odpovídající kapitola Specifických 

pravidel 
 - rozdělit hlavní a vedlejší aktivity, v 
osnově Studie proveditelnosti je 
návodná tabulka 
 



Studie proveditelnosti, bod 8 osnovy 
ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 

 Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu 
mimo stavební práce 
 V případě, že zadávací/výběrové řízení 

nebylo zahájeno (dále také „nezahájená 
zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě 
předpokládané hodnoty zakázky.  

 V případě, že zadávací/výběrové řízení 
bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále 
také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví 
cenu na základě předpokládané hodnoty 
zakázky. 

 V případě, že zadávací/výběrové řízení 
bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva 
na plnění zakázky (dále také „ukončená 
zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě 
ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na 
plnění zakázky.  

 Stanovení ceny přímých nákupů do 
100 000 Kč bez DPH žadatel 
nepředkládá. 

 Stanovení cen se netýká stavebních prací. 
Ocenění stavebních prací žadatel dokládá 
přílohou č.10 – Položkový rozpočet stavby 
podle jednotného ceníku stavebních prací 
(viz Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce, kap. 3.2.4 Povinné přílohy k žádosti 
o podporu)  
 

 Uvést do tabulky Průzkum trhu na 
vybavení nebo v případě 
výběrového řízení uvést ceny z 
tohoto realizovaného výběrového 
řízení 

 

 Stavební práce jsou řešeny 
rozpočty z ceníků stavebních prací! 

 

 

 Rozpočet projektu rozdělit dle 
hlavních a vedlejších aktivit 
projektu! 

 K aktivitám doplnit výběrová 
řízení (viz tabulka ve SP) 



Studie proveditelnosti, bod 9 osnovy 
RIZIKA V PROJEKTU 

 V tabulce Osnovy Studie proveditelnosti jsou uvedena některá 
nejdůležitější rizika. Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí 
rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další. Minimálně 
ta, uvedená v tabulce žadatel vyplní! 

 
 

 

Druh rizika a fáze projektu, ve 

které je možné riziko očekávat 

Závažnost 

rizika  

(1 – nejnižší, 5 

– nejvyšší) 

Pravděpodobnost 

výskytu/četnost 

výskytu rizika (1 – 

téměř vyloučená 

až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace 

rizika 

Technická rizika 

Dodatečné změny požadavků 
investora 

1 1 Projekt je pečlivě a 
v předstihu promyšlen a 
naplánován, investor 
nepředpokládá změnu svých 
požadavků 

Výběr nekvalitního dodavatele 1 2 V rámci projektu proběhne 
zadávací / výběrové řízení, 
které bude realizováno 
v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek 
a příslušnými pravidly 
poskytovatele dotace  

Nedodržení termínu realizace 3 3 V harmonogramu projektu 
je uvažována dostatečná 
rezerva pro případ 
nepředvídatelných 
okolností, které by mohly 
způsobit zpoždění realizace 

Živelné pohromy 3 1 S ohledem na místo 
realizace projektu je riziko 
škod způsobené živly téměř 
vyloučené, v realizační fázi 
budou škody na projektu 
kryty pojištěním dodavatele, 
v provozní fázi bude 
pořízený majetek kryt 
pojištěním žadatele 

 



Studie proveditelnosti, bod 10 osnovy 
VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 

 Projekt nesmí mít negativní vliv na následující 
horizontální principy: 

• podpora rovných příležitostí a nediskriminace, 

• podpora rovnosti mezi muži a ženami, 

• podpora udržitelného rozvoje (životního 
prostředí). 

 Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše 
uvedené horizontální principy v souladu s 
přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí 
neutrální; rovnost příležitostí a nediskriminace 
pozitivní; rovnost mezi muži a ženami neutrální). 

 U projektů deklarujících pozitivní příspěvek k 
posilování uplatňování horizontálních principů, je 
nutný popis aktivit, které mají mít pozitivní 
dopad na horizontální principy, a způsob 
dosažení cílů a dopadů. 

 

 Viz Obecná pravidla, příloha č. 24 
 

 (např. Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – 
pozitivní 

Zapojení principů rovnosti žen a mužů a nediskriminace 
znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, 
etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního 
postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí 
se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny sociálně 
vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením.  
Ve škole neexistují žádná diskriminační kritéria ani při příjmu 
žáků na tuto školu, ani v rámci jednotlivých tříd. Realizace 
jazykové učebny i učebny přírodních věd díky způsobu 
provedení, plánovanému stylu práce ve skupinách a potřebné 
aktivitě žáků pozitivně přispěje k tomu, aby se výuky mohli 
aktivně účastnit všichni žáci bez ohledu na výše uvedené 
aspekty. Pořízení schodolezu k zajištění bezbariérového 
přístupu zajistí rovné příležitosti a dostupnost odborných 
učeben i pro handicapované žáky. 

 podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální 

 podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí) - 
neutrální 

 



Studie proveditelnosti, bod 11 osnovy 
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

 Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část: 

 Provozní 

o převod nebo prodej majetku ve vlastnictví 
příjemce třetím osobám a partnerům, 
předpokládané termíny změn vlastnictví, 

o pronájem majetku třetím osobám, předpokládané 
termíny změn, 

o provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce 
podpory, popis organizačních a finančních vztahů 
mezi příjemcem podpory a provozovatelem 
v době realizace a udržitelnosti, 

 Finanční – popis zajištění financování v udržitelnosti. 

 Administrativní 

o Zajištění administrativní kapacity - počet a 
kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v 
udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní 
výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – 
odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že 
příjemce zajistí jejich financování.  

  

 

 

 
 Uvést, zda je plánován převod  nebo pronájem 

majetku. Pokud ne, uvést „NERELEVANTNÍ“ a 
informaci, že žadatel neplánuje převod, prodej 
pořizovaného majetku nebo jeho pronájem 

 Uvést fakta, např. provozovatel projektu může být 
škola jako příspěvková organizace obce, která bude 
žadatelem, popsat organizační vztahy, finanční 
vztahy v době realizace a v době udržitelnosti (5 let) 

 Vznikne-li potřeba údržby a oprav, uvést 
předpokládanou roční částku na tyto položky (např. 
aktualizace softwaru, nové programy do pc, 
pravidelné prohlídky – profylaxe apod…) 

 
 Bude financování nutné řešit v rámci např. navýšení 

rozpočtu nebo do něj nijak nezasáhne?  
 

 Kdo se bude o realizované výstupy (např. učebny) 
starat? Kolik osob a s jakou kvalifikací? Budou mít 
nějaké další zvláštní náklady na uvedené položky?  

        Uvést zajištění financování administrativních        
        kapacit 



Informace ke všem aktivitám 

 Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě 
 Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému MS2014+ 

v předstihu, nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí 
 Dbát na předložení projektu do správné výzvy (68) a 

podvýzvy (LAG Podralsko) 
 Dbát na doložení všech příloh, které je potřebné doložit. V 

případě, že je příloha nerelevantní, vložíte list s názvem 
přílohy a zdůvodníte nerelevantnost přílohy 

 Dbát na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, 
zejména ve studii proveditelnosti 

 Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje a to jak ve skupině 
výdajů, tak na hlavní a vedlejší aktivity 

 Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu 5 let 
udržitelnosti! 



Informace ke všem aktivitám 

Indikátory 
výstupu 
pro všechny 
aktivity 

Kód NČI 2014+                           
5 00 00                  
Název  
Počet podpořených vzdělávacích zařízení  
Kód NČI 2014+    
5 00 01                 
Název 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Forma a způsob 
podání žádosti o 
podporu 

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

Odkaz na Obecná a 
Specifická pravidla 
výzvy ŘO IROP 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich 
vykazování a výpočtu obsahují Metodické listy indikátorů v příloze č. 3 
Specifických pravidel. 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy


Časový harmonogram: 

 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti: 
 Kancelář MAS - 20 PD 
 Informace žadatele o výsledku kontroly:  
 5 PD 
 Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií: 
 5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD  
 opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát! 
 Věcné hodnocení: 
 Výběrová komise – 20 PD 
 Předložení seznamů projektů představenstvu 
 Do 2 PD 
 Výběr projektů: 
 Představenstvo – 10 PD 
 Zveřejnění výsledku výběru projektů  
 Do 5 PD na webu www.lagpodralsko.com  
Následně je projekt předán na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti (30 
PD) 
 
Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 PD od doručení výsledků hodnocení k 
revizní komisi LAG Podralsko 

 

http://www.lagpodralsko.com/


Způsob hodnocení a výběru projektů 

 INTERNÍ POSTUPY LAG PODRALSKO Z.S. pro 
Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu 

 Interní postupy řeší rovněž problematiku náhradních 
projektů  

 Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a 
přijatelnosti 

 Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

 



 
 
 

Kritéria formálních náležitostí 

 Kritéria formálních náležitostí jsou vždy 
napravitelná.  

Žádost o podporu je podána v předepsané formě, 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele, 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy, požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS 

 



Kritéria přijatelnosti 

 V případě nesplnění jednoho kritéria 
s příznakem „nenapravitelné“ musí být žádost o 
podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. 

 

 NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA 

 Statutární zástupce je trestně bezúhonný 

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický cíl 2.4 a výzvu MAS 

 Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD 

 Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.  

 Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 



Kritéria přijatelnosti 

 NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA 
 Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS 
 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny.  
 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 
 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 
 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 
 Výsledky projektu jsou udržitelné 
 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) 
 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu.  
 Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015-2020.  
 Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).  



Věcné hodnocení – Infrastruktura MŠ 

 Vazba mezi cíli projektu a popisem klíčových/hlavních 
aktivit  

 Technická připravenost projektu 
 Projekt je zaměřen na jednu nebo více klíčových 

kompetencí.  
 Výstupy projektu budou sloužit také k neformálnímu 

vzdělávání  
 Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na 

trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce 

 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 
(zeleň)  

Max. počet bodů – 70, min. počet bodů - 35 
 



KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ –
ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTŮ - CRR 

 

 

 http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IR
OP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b323-7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b323-7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf


 
 

Jak vyplnit žádost 
https://mseu.mssf.cz/  

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/














Výběr výzva  
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Jak vyplnit žádost 



Jak vyplnit žádost 



Zadávání veřejných zakázek 

Plánování VZ se uvede do modulu Veřejné zakázky, 
který je součástí MS 2014+ 

 

 



Modul Veřejné zakázky 



Zadávání veřejných zakázek 

 Povinnost zasílat dokumentaci k zakázce ke 
kontrole je navázána na tzv. „rozhodný 
okamžik“, kterým je obdržení vyrozumění o 
tom, že žadateli vzniká povinnost předkládat 
dokumentaci dle těchto Pravidel (dále jen 
„Vyrozumění“). Vyrozumění bude zasláno 
interní depeší.  

 Od obdržení Vyrozumění je žadatel povinen 
předložit CRR zadávací podmínky k posouzení CRR 
10 pracovních dní před plánovaným zahájením 
zadávacího řízení.  

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

 

PhDr. Dagmar Strnadová 
LAG Podralsko z.s. 

http://www.lagpodralsko.com/ 

manager@lagpodralsko.com 

Tel.: +420 774 400 397 

http://www.lagpodralsko.com/
http://www.lagpodralsko.com/
mailto:manager@lagpodralsko.com

