
Investice do rozvoje kapacit 

základních škol 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov, reg. 
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018



Pracovní skupina č. 7

• David Oncirk

• Ing. Jana Blehová

• Mgr. Pavlína Zapletalová

• Stanislava Halilovová

• Mgr. Věra Mühlheimová



Výzva č. 47

Infrastruktura základních škol  

Výzva č. 57 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 4. 2017



Podporovanými aktivitami

• Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben 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.

• Výzva č. 47 - Infrastruktura základních škol - umožňuje základním školám také samostatně 
nakupovat vybavení do odborných učeben pro klíčové kompetence bez nutnosti stavebních 
prací v rámci projektu

• Učebny, výukové prostory a zázemí pracoviště podpořené z IROP musí být vždy 
bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištěné bezbariérové toalety a 
umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) 
podpořené z IROP



Podíl financování 

• EFRR 85 % 

• státní rozpočet 5 %

• příjemce 10 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 
1 000 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt (výzva č. 47): 
99 000 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt (výzva č. 57):             
20 000 000 Kč



Místní akční plán vzdělávání (MAP) 

• Projektové záměry, předložené do této výzvy, 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. 



Centrum pro regionální rozvoj České republiky

• Poskytování konzultačního servisu

• Příjem žádostí o podporu

• Hodnocení žádostí o podporu

• Administrace změn v projektech

• Administrativní ověření zpráv o realizaci/zpráv o udržitelnosti

• Provádění kontrol na místě

kontakt pro Karlovarský kraj:

Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary

Ing. Lenka Modrovičová, tel: 731 645 187, e-mail:  modrovicova@crr.cz



Děkuji za pozornost

David Oncirk

e-mail: doncirk@ostrov.cz

telefon: 777 181 489

Ing. Jana Blehová

e-mail: jblehova@ostrov.cz

telefon: 775 613 271
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