Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP)

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Příjem žádostí o dotaci: rok 2018

Cílem je zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do 3
let, dětské skupiny a MŠ, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.






Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro
přivedení inženýrských sítí
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zajištění bezbariérovosti)
Nákup budov
Pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek
Mezi vedlejší podporované aktivity lze zařadit například pořízení bezpečnostních prvků a
zařízení + osvětlení + elektronického a mechanického zabezpečení, pořízení herních prvků,
úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště, herní prvky), projektovou dokumentaci, apod.

Žadatel:
 Zařízení péče o děti do 3 let
 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a
péče o děti
 Nestátní neziskové organizace
 Obce a organizace jimi zakládané nebo zřizované
Majetek lze pronajmout pouze od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů (pokud není
žadatel vlastníkem nemovitosti).






Podpora může být poskytnuta na navýšení kapacity těchto zařízení:
Mateřské školy dle zákona č. 561/2004 (školský zákon)
Dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 (zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině)
Služby péče o děti do 3 let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služby péče o dítě nad 3 roky
věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kurzů, školení včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor 72) dle zákona č. 455/1991 Sb.,
živnostenský zákon
Spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolního vzdělávání dle zákona č. 89/2012 (občanský
zákon) - například lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby
Výše dotace:
PO vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku
Obce a jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové 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 %

Minimální výše způsobilých výdajů je 750.000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů je 60.000.000 Kč

-

-

Přílohy k žádosti o dotaci:
doklad o právní subjektivitě
výpis z rejstříku trestu
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
Hodnocení: projekt musí dosáhnout min. 30 bodů ze 45 bodů možných
Kritérium hodnocení
V projektu jsou uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace

Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný
Umožnění pobytu dítěte

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším 3 let
Součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství (zeleň, herní prvky)

Hodnocení
5 bodů – v projektu jsou uvedena hlavní
rizika v obou fázích četně jejich eliminace
3 body – v projektu jsou částečně uvedena
hlavní rizika v obou fázích včetně jejich
eliminace
0 bodů – nejsou uvedena rizika
10 bodů – ANO
0 bodů – NE
15 bodů – umožnění pobytu dítěte v zařízení
více než 8h denně
10 bodů – umožnění pobytu dítěte v zařízení
v rozsahu 6-8 hodin denně
0 bodů – umožnění pobytu dítěte v zařízení
méně než 6h denně
10 bodů – ANO
0 bodů - NE
5 bodů – ANO
0 bodů - NE
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