Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP)

Infrastruktura SŠ a VOŠ
Příjem žádostí: rok 2018
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší
odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy. Projektové
záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP)1.
Oprávnění žadatelé:
- Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit (volná živnost č. 72)
- Obce/kraje a jimi zakládané/zřizované organizace
- Nestátní neziskové organizace
Výše dotace:
- 90% - Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve
školském rejstříku
- 90% - kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace
- 95% - soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem
není tvorba zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (o.p.s., spolky)
- 85% - podnikatelské subjekty, i když se jedná o školy a školská zařízení
Minimální výše způsobilých výdajů – 1 mi. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů – 99 mil. Kč
Typy podporovaných projektů:
A: Stavby, přístavby, nástavby a stavební úpravy (vše bezbariérové) a pořízení vybavení odborných učeben
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích:
a) komunikace v cizích jazycích
b) přírodní vědy (i matematické vzdělávání)
c) technické a řemeslné obory
d) práce s digitálními technologiemi

Projektové záměry musí být v souladu s rámcem pro investice do infrastruktury KAP. Školy či školská zařízení a jejich
projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou
schváleného KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz
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Odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence, spojovací
prostory a nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí)
Odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence
Pořízení nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten, kabinetů ve vazbě na klíčové
kompetence
Nákup výukových pomůcek a technického vybavení učeben a výukových prostor ve vazbě na
klíčové kompetence (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW ve vazbě na
klíčové kompetence)

B: Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na bezbariérovost škol
C: Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se SVL, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit (rozšíření
kapacity kmenových učeben s k tomu i spojovacích prostor a zázemí nezbytné pro zvýšení kapacity žáků
(šatny, sociální zázemí)
Ve vazbě na hlavní zaměření projektu (A, B nebo C) lze dále realizovat aktivity spojené se zajištěním
konektivity školy (WAN, LAN) nebo aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek,
stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť).

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

Mob.: 725 140 000
E-mail: veronika.brunclikova@dotacnikancelar.eu

www.dotacnikancelar.eu
mob. : 724 994 559
tel.: 491 616 630 fax: 491 616 632
e-mail: info@dotacnikancelar.eu

Veronika Brunclíková
dotační poradce

Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878

