Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Infrastruktura základních škol
Příjem žádostí o dotaci: rok 2018

Cílem je zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění
poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.
Lze podpořit:
KLÍČOVÉ KOMPETENCE: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích






Laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny, nezbytné zázemí těchto učeben (šatny,
sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory)
Odborné kabinety
Chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
Pořízení nábytku a vybavení, nákup výukových pomůcek (laboratorní soustavy, měřící
zařízení, nářadí, HW a SW, apod.)
Vybavení venkovních výukových prostor

BUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVOSTI: rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve
vazbě na budování bezbariérovosti škol
ROZŠIŘOVÁNÍ KMENOVÝCH UČEBEN: zvyšování kapacity škol ve vazbě na území se sociálně
vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, zajištění vnitřní konektivity škol
a připojení k internetu
Klíčové kompetence:





komunikace v cizích jazycích
práce s digitálními technologiemi (pouze ve vazbě na další klíčové kompetence)
přírodní vědy (matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis
technické a řemeslné obory

Projektový záměr musí být v souladu a Místním akčním plánem vzdělávání (MAP).
Školy a jejich záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční
intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP.

Učebny, výukové prostory, toalety, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být
vždy bezbariérově dostupné.

Žadatel a výše dotace:
PO vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku
Územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním
účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost
v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích

90 %
90 %
95 %

85 %

Dotace:
Minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč
Nejdůležitější přílohy k žádosti o dotaci:
 studie proveditelnosti
 doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem dotace
 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 účinná veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení
 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 položkový rozpočet stavby
 výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
 memorandum či smlouva o spolupráci škol, pokud výstupy projektu budou využívány více
školami

Veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma!
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