
MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

MěÚ Ostrov, 26.6.2017 od 13,00 hod

Seminář pro žadatele
1. výzva „MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný 

prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura I.“

2. výzva "MAS Krušné hory - IROP - Kvalitní vzdělávací struktura a 

vzdělávání I."

3. výzva „MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, 

historické, technické a hornické památky I.“
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

1. Seznámení s výzvou 

2. Oprávnění žadatelé 

3. Podporované aktivity 

4. Indikátory 

5. Uznatelnost nákladů 

6. Způsob podání žádosti 

7. Způsob hodnocení a výběr projektů 

8. Přílohy výzvy 

9. Dotazy, diskuze 

Program semináře
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

• Vyhlášení výzvy: 25.5. 2017

• Ukončení výzvy: 26.7. 2017, 13 h

• Celková částka dotace pro výzvu: 5.000.000,-Kč

• Míra podpory: 95 % dotace z EFRR, 5 % spolufinancování

• Minimální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 100 tis. Kč

• Maximální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 2 mil. Kč

• Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014 

• Datum ukončení realizace projektu: do 31. 8. 2018

• Forma podpory: dotace – ex-post financování

• VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení– integrované projekty CLLD“

3. výzva „MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, 

technické a hornické památky I.“
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Podporované aktivity

1 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

2 Infrastruktura základních škol

3 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Krušné hory okruh podporovaných aktivit. Z 

tohoto důvodu pro tuto výzvu nejsou relevantní kapitoly Specifických pravidel 

týkající se aktivity „ Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných 

škol“.

V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání“, „Infrastruktura základních škol“, „Infrastruktura středních 

škol a vyšších odborných škol“ a „Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání“.

Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu

Místo realizace projektů - rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace 

projektu.
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

POZOR:

IROP nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 
marginalizovaných skupin

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.

Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné, 
aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena 
v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou 
zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Kopie nájemní 
smlouvy, či smlouvy o výpůjčce, bude doložena jako příloha žádosti o 
podporu. Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, 
které spadají do oprávněných žadatelů dle textu výzvy ŘO.
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Oprávnění žadatelé:
• obce, 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
• nestátní neziskové organizace, 
• církve, 
• církevní organizace 
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, 
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
NNO, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství nebo 
práce s dětmi a mládeží a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně 
zapsána. Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou 
subjekty, které mají zapsanou vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním 
režimu“, případně volnou živnost č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, č. 79 "Poskytování služeb pro rodinu a 
domácnost“.
Oprávněnými žadateli nejsou zařízení péče o děti do 3 let

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Cílové skupiny:
• 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 v předškolním vzdělávání 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, 
výchovu a vzdělávání dětí v předškolním věku.

Kompenzační pomůcky nejsou podporovány jako samostatný projekt. 

Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce objektů z důvodu špatného 
technického stavu objektu bez navýšení kapacity podporovaného zařízení.

V případě, že dojde v mateřské škole 

- k navýšení kapacity zařízení minimálně o 16 dětí, jsou v plné míře způsobilé 
všechny výdaje na hlavní i vedlejší aktivity projektu.

- k navýšení kapacity zařízení o méně než 16 dětí, jsou plně způsobilé pouze 
výdaje související s rozšířením kapacity kmenových tříd, nákup kompenzačních 
pomůcek a stavební úpravy budovy spojené s bezbariérovostí.

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

8



MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Hlavní podporované aktivity (85%): 
• stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně přípojek IS
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti 
• nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 
• pořízení vybavení budov a učeben, 
• pořízení kompenzačních pomůcek.

Vedlejší podporované aktivity (15%): 
• 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).
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v 
předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Nezpůsobilé výdaje:

např: 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení tříd, které neslouží jako kmenové 

třídy a prostory pro spánek dětí (neslouží k navýšení kapacity zařízení) jako jsou 

např. zvlášť vyčleněné dílny, tělocvičny, třídy v zahradě, výdaje na výstavbu 

víceúčelových sportovních hřišť, bazénů, výdaje na podání žádosti o podporu a 

poradenství s tím spojené.

Cílem této výzvy není budovat kuchyně a jídelny pro potřeby veřejnosti a dalších 

školských zařízení. V případě, že bude součástí projektu i vybudování kuchyně a 

jídelny pro potřeby mateřské školy a zároveň pro potřeby základní či jiné školy, 

bude způsobilá pouze část výdajů pro potřeby mateřské školy.

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Oprávnění žadatelé:

• obce, 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

• nestátní neziskové organizace, 

• církve, 

• církevní organizace 

• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

NNO, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství nebo 

práce s dětmi a mládeží a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně 

zapsána.

Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou subjekty, které 

mají zapsanou volnou živnost č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.

Tato aktivita není určena pro praktické základní školy, speciální základní školy, 

základní umělecké školy ani pro víceletá gymnázia.

Aktivita Infrastruktura základních škol 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Cílové skupiny:

• 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 

Aktivita Infrastruktura základních škol 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

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

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 ORP se SVL.

Aktivita Infrastruktura základních škol 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze 

ve vazbě na další klíčové kompetence.

Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, 

pokud bude uvedena v MAP v seznamu projektových záměrů.

V projektu v této výzvě je možné zajistit bezbariérovost celé základní školy 

včetně přístupu do školních družin a školních klubů v areálu školy. 

Bezbariérovost školní družiny/klubu nelze realizovat jako samostatný projekt. 

V projektu není možné navyšovat kapacity školních družin/klubů.

Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO. 

Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov pouze 

z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

Aktivita Infrastruktura základních škol 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Hlavní podporované aktivity (85%): 

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně přípojky IS

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), 

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 

• pořízení vybavení budov a učeben, 

• pořízení kompenzačních pomůcek, 

• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Vedlejší aktivity projektu (15%):

• 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).

Aktivita Infrastruktura základních škol 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Nezpůsobilé výdaje projektu (např.):

• herní prvky, parkoviště a parkovací místa, 

• mobilní učebny bez vazby na oborné učebny pro klíčové kompetence IROP,

• výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení škol a školních budov bez vazby 

na hlavní aktivity projektu, 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené k 

stravování žáků, 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny, 

• výdaje na výstavbu/ rekonstrukci dopravních a víceúčelových sportovních 

hřišť, bazénů,

Aktivita Infrastruktura základních škol 
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Oprávnění žadatelé:

• obce, 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

• nestátní neziskové organizace, 

• církve, 

• církevní organizace 

• školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

NNO, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství nebo 

práce s dětmi a mládeží a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně 

zapsána.

Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou subjekty, které 

mají zapsanou volnou živnost č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a tzv. autorizované osoby podle zákona č. 

179/2006 Sb.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání

17



MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Cílové skupiny:

• 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) 

• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 

neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

• dospělí v dalším vzdělávání

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska 
volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a 
školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního 
a celoživotního (dalšího) vzdělávání. 

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.
Klíčovými kompetencemi jsou: 
• komunikace v cizích jazycích, 
• přírodní vědy, 
• technické a řemeslné obory, 
• práce s digitálními technologiemi

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze 

ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím 

jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 

Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky (např. pro rekvalifikační 

kurzy počítačů) je relevantním záměrem, pokud bude v MAP/KAP v seznamu 

projektových záměrů pro investiční intervence IROP daného zařízení označena 

klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi. 

Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících budov pouze z 

důvodu nevyhovujícího technického stavu.

Projektové žádosti musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo 

Krajským akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání
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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele – Výzva IROP č. 1., 2., 3.

Hlavní podporované aktivity (85%): 

• 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. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb), 

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 

• pořízení vybavení budov a učeben, 

• pořízení kompenzačních pomůcek.

Vedlejší aktivity projektu (15%): 

• 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).

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání
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Nezpůsobilé výdaje projektu (např.):

• parkoviště a parkovací místa, 

• herní prvky, 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení stravovacího zázemí, 

• výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení dopravních a víceúčelových 

sportovních hřišť

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání
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Společné pro všechny aktivity:

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

Monitorovací indikátory:
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Text

Název kapitoly Kapitoly Obecných pravidel

Úvod Monitorování projektů

Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu Indikátory

Hodnocení a výběr projektů Změny v projektu

Příprava realizace projektu Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, …

Investiční plánování a zadávání zakázek Financování

Dodatečné stavební práce Odstoupení, ukončení realizace projektu

Příjmy Udržitelnost

Veřejná podpora Námitky stížnosti

Účetnictví Kontroly audity

Způsobilé výdaje Horizontální priority

Přenesená daňová povinnost Použité pojmy/zkratky

Archivace Právní a metodický rámec

Publicita Seznam příloh
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Způsob podání žádosti – IS KP14+
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Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
Věcné hodnocení
Hodnotící kritéria dle IROP (ŘO) a dle MAS
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí: kancelář MAS,
Věcné hodnocení: Výběrová komise dle kritérií MAS, 
min. 25 bodů z 50 bodů 
Výběr projektů: Programový výbor 
Závěrečné ověření způsobilosti projektu: CRR (specifická kritéria pro 
každou výzvu)
Realizace projektu, udržitelnost: CRR

Hodnocení a výběr projektů
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Výzva zveřejněna na:
http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-
vyzvy-irop/
Nadřazená výzva . 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení– integrované projekty CLLD“

Závazné dokumenty z nadřazené výzvy:
Obecná pravidla včetně příloh
Specifická pravidla včetně příloh

Další výzva na „školy27“ v plánu na podzim 2017.
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Pro všechny aktivity:

• Zadávací a výběrová řízení 

• Studie proveditelnosti 

• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem 

projektu 

• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo 

účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 

• 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 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro 

ohlášení stavby 

• Položkový rozpočet stavby 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání :

• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy 

Výběr z povinných příloh:
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Pro všechny aktivity:
• Zadávací a výběrová řízení 
• Studie proveditelnosti 
• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 
• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná 

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 
• 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 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
• Položkový rozpočet stavby 
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání :
• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy 

Náležitosti povinných příloh jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a 
příjemce pro integrované projekty pro integrované projekty SCLLD Výzvy č. 68 v aktuálním 
znění

Výběr z povinných příloh:
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Nad rámec povinných příloh uvedených v těchto specifických pravidlech výzvy ŘO IROP 
MAS Krušné hory požaduje navíc doplnit do žádosti o podporu následující přílohy dle 
jednotlivých aktivit:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
1 Povinná příloha dle MAS Krušné hory
2 Dohoda o využití

Aktivita Infrastruktura základních škol
1 Povinná příloha dle MAS Krušné hory
2 Dohoda o využití
3 Partnerská smlouva

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální a celoživotní vzdělávání
1Povinná příloha dle MAS Krušné hory
2 Dohoda o využití
4 Dohoda o spolupráci

Osnovy příloh jsou součástí výzvy. Přílohy jsou podkladem pro věcné hodnocení 
předloženého projektu hodnotitelem.

Výběr z povinných příloh:
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Etapizace projektu – etapa ne kratší než 3 měsíce.

Udržitelnost – 5 let od finančního ukončení

CRR poskytuje konzultace k:

Přípravě projektu

Zpracování žádostí o podporu

Zpracování zpráv o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti

Zpracování žádostí o změnu

Přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení

MAS poskytuje konzultace k:

Přípravě projektu

Navrhovaným podstatným změnám projektů
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