
Operačﾐí prograﾏ

SpeIifiIký Iíl IROP

Číslo výzv┞ ŘO IROP

Číslo výzv┞ MAS

Opatřeﾐí iﾐtegrovaﾐé strategie 

Podopatřeﾐí iﾐtegrovaﾐé 
strategie

Druh výzv┞ 

9.

ヶΒ. ┗ýz┗a IROP - )VYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO V)DĚLÁVÁNÍ A 
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC ヴ.ヱ

IdeﾐtifikaIe výzv┞

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. jako ﾐositel strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého
ﾏístﾐího rozvoje „SCLLD pro úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – ヲヰヲヰ“

┗┞hlašuje

9. výzvu k předkládáﾐí žádostí o podporu
z Iﾐtegrovaﾐého regioﾐálﾐího operačﾐího prograﾏu

s ﾐáz┗eﾏ

„MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. – IROP – Iﾐfrastruktura pro zájﾏové, ﾐeforﾏálﾐí a 
Ieloživotﾐí vzděláváﾐí“

ヴ.ヱ Posíleﾐí koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje za účeleﾏ z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ži┗ota ┗e ┗eﾐko┗skýIh 
oHlasteIh a akti┗izaIe ﾏístﾐího poteﾐIiálu

Iﾐtegro┗aﾐý regioﾐálﾐí operačﾐí prograﾏ

Opatřeﾐí ヴ: Iﾐfrastuktura pro ┗zdělá┗áﾐí a Ieloži┗otﾐí učeﾐí

Kolo┗á



Datuﾏ a čas v┞hlášeﾐí výzv┞ 
MAS

Datuﾏ a čas zpřístupﾐěﾐí 
forﾏuláře žádosti o podporu v 
MS2014+

Datuﾏ a čas zahájeﾐí příjﾏu 
žádostí o podporu v MSヲヰヱヴ+

Datuﾏ a čas ukoﾐčeﾐí příjﾏu 
žádostí o podporu v MSヲヰヱヴ+

AlokaIe výzv┞ MAS ふC)Vぶ

Míra podpor┞ z Evropského 
foﾐdu pro regioﾐálﾐí rozvoj a 
státﾐího rozpočtu pro projekt

ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗ýše C)V ﾐa projekt ヱヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč

Forma podpory

20.6.19 12:00

N/R

Miﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí výše 
IelkovýIh způsoHilýIh výdajů 
projektu

Dateﾏ zahájeﾐí realizaIe projektu se rozuﾏí datuﾏ prvﾐího právﾐího úkoﾐu týkajíIího se aktivit 
projektu, ﾐa které jsou vyﾐaložeﾐy způsoHilé výdaje. Datuﾏ zahájeﾐí realizaIe projektu ﾏůže Hýt 
staﾐoveﾐo ﾐejdříve ﾐa ヱ. ヱ. ヲヰヱヴ, a to i v případě, že prvﾐí právﾐí úkoﾐ Hyl učiﾐěﾐ před tíﾏto dateﾏ.

Datuﾏ ukoﾐčeﾐí realizaIe 
projektu

RealizaIe projektu ﾐesﾏí Hýt ukoﾐčeﾐa před podáﾐíﾏ žádosti o podporu v MS ヲヰヱヴ+.

Datuﾏ zahájeﾐí realizaIe 
projektu

ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše C)V ﾐa projekt ヵンヱ ヵΑヲ,ンヶ Kč

E┗ropský foﾐd pro regioﾐálﾐí roz┗oj - Γヵ % 
Státﾐí rozpočet - ヰ %

ヵンヱ ヵΑヲ,ンヶ Kč

Podpora

30.6.2023

1.1.2014

Podpořeﾐ┞ Hudou pouze projekt┞ ﾐezakládajíIí ┗eřejﾐou podporu ┗e sﾏ┞slu čl. 
ヱヰΑ odst. ヱ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie.

DotaIe – e┝-post fiﾐaﾐIo┗áﾐí
Pře┗od fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků – e┝-post fiﾐaﾐIo┗áﾐí ふpro orgaﾐizačﾐí složk┞ státu 
a jejiIh příspě┗ko┗é orgaﾐizaIeぶ.

Podﾏíﾐk┞ veřejﾐé podpor┞

Terﾏíﾐ┞

20.5.19 8:00

20.5.19 8:00



Oprávﾐěﾐí žadatelé

Cílová skupiﾐa

• osoH┞ soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé 
• osoH┞ ohrožeﾐé soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ
• osoH┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi
• pedagogičtí praIo┗ﾐíIi
• praIo┗ﾐíIi a doHro┗olﾐí praIo┗ﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí 
ﾐeHo asisteﾐčﾐíIh služeH
• děti ┗ předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí
• žáIi ふstudeﾐtiぶ
• praIo┗ﾐíIi a doHro┗olﾐí praIo┗ﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh ┗ oHlasti 
ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí dětí a ﾏládeže
• dospělí ┗ dalšíﾏ ┗zdělá┗áﾐí

Aktivita - Iﾐfrastruktura pro zájﾏové, ﾐeforﾏálﾐí a Ieloživotﾐí vzděláváﾐí

• přísta┗H┞, ﾐásta┗H┞ a sta┗eHﾐí práIe spojeﾐé s ┗┞Hudo┗áﾐíﾏ iﾐfrastruktur┞ pro 
zájﾏo┗é, ﾐeforﾏálﾐí a Ieloži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐí
• rekoﾐstrukIe a sta┗eHﾐí úpra┗┞ stá┗ajíIí iﾐfrastruktur┞ ふ┗četﾐě zaHezpečeﾐí 
HezHariéro┗osti dle ┗┞hlášk┞ č. ンΓΒ/ヲヰヰΓ SH.ぶ
• ﾐákup pozeﾏků a sta┗eH ふﾐeﾏo┗itostíぶ
• pořízeﾐí ┗┞Ha┗eﾐí Hudo┗ a učeHeﾐ
• pořízeﾐí koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek

Podpora ﾏůže Hýt posk┞tﾐuta pouze ┗e ┗azHě ﾐa klíčo┗é koﾏpeteﾐIe 
ふkoﾏuﾐikaIe ┗ IizíIh jaz┞IíIh, práIe s digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi, přírodﾐí ┗ěd┞, 
teIhﾐiIké a řeﾏeslﾐé oHor┞ぶ.

Projekto┗é záﾏěr┞ ﾏusí Hýt ┗ souladu s Místﾐíﾏ akčﾐíﾏ pláﾐeﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
ﾐeHo s Krajskýﾏ akčﾐíﾏ pláﾐeﾏ ┗zdělá┗áﾐí.

T┞p┞ podporovaﾐýIh projektů

)aIíleﾐí podpor┞

• kraje
• orgaﾐizaIe zakládaﾐé ﾐeHo zřizo┗aﾐé kraji
• oHIe
• orgaﾐizaIe zakládaﾐé ﾐeHo zřizo┗aﾐé oHIeﾏi
• ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe
• Iírk┗e
• Iírke┗ﾐí orgaﾐizaIe
• orgaﾐizačﾐí složk┞ státu
• příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe orgaﾐizačﾐíIh složek státu
• škol┞ a školská zařízeﾐí ┗ oHlasti předškolﾐího, základﾐího a středﾐího 
┗zdělá┗áﾐí a ┗┞šší odHorﾐé škol┞
• další suHjekt┞ podílejíIí se ﾐa realizaIi ┗zdělá┗aIíIh akti┗it

Úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ┗┞ﾏezeﾐé ┗e sIh┗áleﾐé strategii CLLD. Výdaje 
spojeﾐé s realizaIí projektu za hraﾐiIí úzeﾏí MAS jsou ┗žd┞ ﾐezpůsoHilé.

Úzeﾏí realizaIe 



1
Infrastruktura pro zájﾏo┗é, ﾐeforﾏálﾐí a

Ieloži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐí
2

3

4

5

Iﾐdikátor┞

1 Plﾐá ﾏoI
2 )adá┗aIí a ┗ýHěro┗é řízeﾐí
3 Doklad┞ o prá┗ﾐí suHjekti┗itě
4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušeﾐa
5 Studie proveditelnosti

6
Doklad o prokázáﾐí prá┗ﾐíIh ┗ztahů k majetku,

který je předﾏěteﾏ projektu

7

Úzeﾏﾐí rozhodﾐutí nebo úzeﾏﾐí souhlas nebo

┗eřejﾐoprá┗ﾐí smlouva ﾐahrazujíIí úzeﾏﾐí
řízeﾐí

8

Žádost o sta┗eHﾐí po┗oleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí, 
případﾐě sta┗eHﾐí po┗oleﾐí ﾐeHo souhlas s 
pro┗edeﾐíﾏ ohlášeﾐého sta┗eHﾐího záﾏěru 
ﾐeHo ┗eřejﾐoprá┗ﾐí sﾏlou┗a ﾐahrazujíIí 
sta┗eHﾐí po┗oleﾐí

9
Projekto┗á dokumentace pro ┗┞dáﾐí
sta┗eHﾐího po┗oleﾐí ﾐeHo pro ohlášeﾐí sta┗H┞ 

10 Položko┗ý rozpočet sta┗H┞
11 Výpočet čistýIh jiﾐýIh peﾐěžﾐíIh příjﾏů
12 Čestﾐé prohlášeﾐí o skutečﾐéﾏ ﾏajiteli

Náležitosti žádosti o podporu

Podporovaﾐé aktivit┞

Poviﾐﾐé příloh┞

Pokud ﾐěkterá z příloh je rele┗aﾐtﾐí pouze pro určitý t┞p příjeﾏIe a akti┗itu, 
žadatel dokládá prázdﾐý list s iﾐforﾏaIí, že příloha ﾐeﾐí pro ﾐěj rele┗aﾐtﾐí.
Bližší speIifikaIe ﾐáležitostí u požado┗aﾐýIh příloh žádosti o dotaIi je u┗edeﾐa 
┗e SpeIifiIkýIh pra┗idleIh ┗ýz┗┞ č. 68 (verze 1.2, platnost od 3. 5. 2017) IROP v 

kapitole 3.4.4.

VěIﾐé zaﾏěřeﾐí

ヵ ヰヰ ヰヰ – Počet podpořeﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí
ヵ ヰヰ ヰヱ – KapaIita podporo┗aﾐýIh zařízeﾐí péče o děti ﾐeHo ┗zdělá┗aIíIh 
zařízeﾐí



IﾐforﾏaIe o křížovéﾏ 
fiﾐaﾐIováﾐí

Odkaz ﾐa MAS Vodňaﾐská r┞Ha, 
z. s.

https://www.vodnanskaryba.eu

1. Příloha č.ヱ Kritéria forﾏálﾐího  hodﾐoIeﾐí a přijatelﾐosti

2 Příloha č.ヲ Kritéria věIﾐého hodﾐoIeﾐí

VěIﾐá způsoHilost

Sezﾐaﾏ příloh výzv┞

Křížo┗é fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾐeﾐí ﾏožﾐé

)půsoHilé výdaje

Žadatel se řídí do vydáﾐí právﾐího aktu OHeIﾐýﾏi a SpeIifiIkýﾏi pravidly pro žadatele a příjeﾏIe 
iﾐtegrovaﾐýIh projektů pro výzvu č. ヶΒ IROP ve zﾐěﾐí platﾐéﾏ ke dﾐi vyhlášeﾐí výzvy, tj. OHeIﾐýﾏi 
pravidly ふverze ヱ.ヱヲ, platﾐost od ヶ. ン.ヲヰヱΓぶ, SpeIifiIkýﾏi pravidly ふverze ヱ.ヲ, platﾐost od ン. ヵ. ヲヰヱΒぶ. V 
doHě realizaIe, tj. od data vydáﾐí právﾐího aktu, se příjeﾏIe řídí vždy aktuálﾐí verzí výše uvedeﾐýIh 
Pravidel.

Forﾏa a způsoH podáﾐí žádosti 
o podporu

Koﾐtakt┞ pro posk┞továﾐí 
iﾐforﾏaIí

Odkaz ﾐa OHeIﾐá a SpeIifiIká 
pravidla výzv┞ ŘO IROP

)půsoH hodﾐoIeﾐí projektů

Kritéria pro hodﾐoIeﾐí projektů

Koﾐtakt ﾐa odpo┗ědﾐého praIo┗ﾐíka kaﾐIeláře MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s., ﾐáﾏ. 
S┗oHod┞ ヱヰ/ヱ, ンΒΓ ヰヱ Vodňaﾐ┞ 

Iﾐg. BI. Jitka Rojíko┗á
tel: 603 309 543

email: rojikova@masvodryba.cz

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

ElektroﾐiIké podáﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ MSヲヰヱヴ+ ﾐa adrese  https://ﾏseu.ﾏssf.Iz

Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti a kritéria ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí jsou 
u┗edeﾐ┞ ┗ příloze č. ヱ a ヲ. této ┗ýz┗┞ MAS.

)půsoH hodﾐoIeﾐí projektů je popsáﾐ ┗ kap. ヴ HodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr projektů 
IﾐterﾐíIh postupů ふ┗erze ヱ, platﾐost od ヱヰ. ヵ. ヲヰヱΒぶ pro Iﾐtegro┗aﾐý regioﾐálﾐí 
prograﾏ MAS Vodňaﾐská r┞Ha z. s. Iﾐterﾐí postup┞ jsou ke stažeﾐí ﾐa: 
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/irop

Miﾐiﾏálﾐí Hodo┗á hraﾐiIe pro splﾐěﾐí ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí je ヵヰ % z Ielko┗ého 
ﾏa┝iﾏálﾐího Hodo┗ého zisku.

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ﾏá ﾏožﾐost pro┗ádět zﾏěﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ě. Tato zﾏěﾐa 
ﾏusí Hýt dopředu sIh┗áleﾐa ŘO. O zﾏěﾐě pra┗idel ┗ýz┗┞ jsou žadatelé a příjeﾏIi 
iﾐforﾏo┗áﾐi prostředﾐiIt┗íﾏ MSヲヰヱヴ+.
)ﾏěﾐa je záro┗eň z┗eřejﾐěﾐa ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh: 
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/irop

Podﾏíﾐk┞ pro případﾐou zﾏěﾐu ┗ýz┗┞ jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole ヲ.ヲ OHeIﾐýIh 
pra┗idel a dále ┗ kapitole ン.ン IﾐterﾐíIh postupů MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. pro 
IROP z┗eřejﾐěﾐýIh ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh 
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/irop.

1. 1. 2014 - 30. 6. 2023

Další detail┞ výzv┞

Další speIifika výzv┞

Příjﾏ┞ projektu
Projekt┞ ﾏohou ┗┞t┗ářet příjﾏ┞ podle čl. ヶヱ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí i příjﾏ┞ ﾏiﾏo čl. 
ヶヱ OHeIﾐého zařízeﾐí ふtz┗. jiﾐé peﾐěžﾐí přijﾏ┞ぶ.

Prováděﾐí zﾏěﾐ výzv┞

Časová způsoHilost

Vzor-Text-vyzvy-MAS_rev-6_3_2019.xlsx
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
https://mseu.mssf.cz/



