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    Informace pro příjemce 

 Vážená paní, 
Vážený pane, 

na základě schválené Strategie ITI ostravské aglomerace ze dne 16.11.2016 můžeme připravovat 

vyhlášení výzev na podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z jeho SC 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.   

Statutární město jako nositel ITI ostravské aglomerace (dále jen „nositel ITI“) připravuje vyhlášení 

dvou výzev  ITI ostravské aglomerace na předkládání projektových záměrů (PZ) zaměřených na 

základní vzdělávání a na střední a vyšší odborné vzdělávání ve vazbě na SC 1.1 Zvýšit uplatnitelnost 

na trhu práce, pro opatření 1.1.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání 

v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí 

pro uplatnění na trhu práce (specifický cíl a opatření Integrované strategie ostravské aglomerace). 

Výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (dále jen „ZS ITI“) na předkládání žádostí o 

podporu budou následovat.  

Výzvy nositele ITI a ZS ITI: 

1. INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI, 

2. INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY – INTEGROVANÉ 

PROJEKTY ITI,  

budou vyhlášeny v návaznosti na výzvu IROP:  

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZEV ITI 

Leden 2017 vyhlášení výzev na předkládání PZ pro ZŠ a SŠ 

01.02.2017 zahájení příjmů projektových záměrů (dále jen „PZ“) 

28.02.2017 plánované ukončení příjmů PZ 

02/2017 vyhlášení výzev na předkládání žádostí o podporu ZŠ a SŠ  

31.08.2017 plánované ukončení příjmu žádostí o podporu na  ZŠ 

30.09.2017 plánované ukončení příjmu žádostí o podporu na SŠ 

ALOKACE   

1. ERDF 200 000 000,- Kč (základní školy) 

SR      11 764 707,- Kč 

2. ERDF 200 000 000,- Kč (střední školy a vyšší odborné školy) 

SR      11 764 707,- Kč 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 
100 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 
není stanoveno 
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 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

ERDF 85% 

SR 15% 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 

rejstříku 

ERDF    85% 

SR  5% 

Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace 

ERDF 85% 

SR  5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti 

není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (ústavy, 

církve atd.) 

ERDF 85 %  

SR  10 % 

Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích   

ERDF 85% 

SR  0% 

AKTIVITY 
Hlavní aktivity 

• výstavba a rekonstrukce odborných učeben (přírodovědné, technické a řemeslné, jazykové, 

digitální technologie) 

• pořízení vybavení odborných učeben 

Nutná podmínka – bezbariérovost učebny 

• bezbariérovost učebny (vstup do budovy + učebna + chodba + WC) 

• bezbariérovost celé školy (nelze řešit jako samostatný projekt) 

Doplňková aktivita 

• konektivita školy (hlavní výdaje) 

• zeleň v okolí budov, na budovách (vedlejší výdaje) 

HLAVNÍ AKTIVITY 85% 

• Stavební úpravy 

(laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny, WC v návaznosti na bezbariérové 

úpravy, chodby v návaznosti na bezbariérové úpravy). 

• Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor 

(pořízení nábytku do odborných učeben, nákup výukových pomůcek a technického vybavení 

do odborných učeben, nakup kompenzačních pomůcek, pořízení nábytku do souvisejících 

prostor). 
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 • Nákup nemovitostí  

(nákup pozemku celého nebo i části, který je určen pro výstavbu budovy, která bude sloužit 

vzdělání, jehož cena nesmí přesáhnout 10% celkových způsobilých výdajů; nákup stavby). 

• Vnitřní konektivita a připojení k internetu 

(síťové zařízení WAN–LAN (dle standardu konektivity škol), bezpečnostní zařízení (dle 

standardu konektivity škol), nezbytné licence SW a nákup HW, atd.). 

• DPH 

(pokud nemá plátce DPH nárok na odpočet vstupu; pokud je DPH způsobilým výdajem, je-li 

způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje; pokud je žadatel neplátce DPH). 

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY 15% 

• Venkovní prostranství (zeleň v okolí budov a na budovách, mobiliář, přístřešky atd.) 

• Bezpečnostní prvky (u vstupu do školy) 

• Příprava (projektová dokumentace, EIA) 

• Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP) 

• Pořízení služeb (výběrová řízení, studie proveditelnosti) 

• Povinná publicita (Obecná pravidla IROP, kap. 13) 

• DPH 

STRUKTURA PZ 
1. Název projektu, 

2. zařazení do strategie až do úrovně podopatření, 

3. popis projektu, 

4. předpokládaný finanční plán v jednotlivých letech, 

5. předpokládané celkové výdaje, celkové způsobilé výdaje a výše dotace z EU, 

6. předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu, 

7. identifikace žadatele,  

8. role zapojených subjektů, 

9. indikátory,  

10. informace o způsobu zajištění udržitelnosti projektu. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA NOSITELE ITI PRO POSOUZENÍ PZ NA ŘV ITI 
• Projektový záměr má jednoznačně určeného žadatele. 

• Projektový záměr je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z 

jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření (podopatření).  

• Projektový záměr je v souladu s výzvou nositele ITI. 

• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

• V případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v projektu a 

spolupráce s předkladatelem.  

• Předkladatel připravoval projektový záměr v koordinaci s Nositelem ITI ostravské 

aglomerace.                      

• Projektový záměr má pozitivní dopad (přínosy) na vymezené území. 

• Projektový záměr přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI ostravské 

aglomerace. 
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 • Projektový záměr má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou. 

• Projektový záměr je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.                     

• Výsledky projektového záměru jsou udržitelné. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA žádosti o podporu pro ITI  
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI 

• Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

• K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy obsahově splňující náležitosti požadované 

ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI ostravské aglomerace. 

OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy ZS ITI ostravské 

aglomerace. 

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI ostravské aglomerace. 

• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI 

ostravské aglomerace. 

• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 

výzvou ZS ITI ostravské aglomerace stanoveny. 

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu. 

• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

• Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 

• Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídící 

výbor ITI ostravské aglomerace (ŘV ITI). 

• Projekt je v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI ostravské aglomerace, 

strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a opatření. 

• Zvolené indikátory odpovídají cílům projektu a výzvy ZS ITI ostravské aglomerace. 

• Projekt bude realizován na území ostravské aglomerace. 

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

• Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání (MAP, KAP). 

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 

• Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. 

KRITÉRIA VĚCNÉHO 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. 

• Požadovaná výše dotace EU odpovídá optimální nákladovosti na jednotku indikátoru: 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení. 

• Požadovaná výše dotace EU odpovídá optimální nákladovosti na jednotku indikátoru: Počet 

podpořených vzdělávacích zařízení.  
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 • Výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže 

v podporovaných klíčových kompetencích. 

Hodnotící kritéria je možné najít na www.itiostravsko.cz. 

INDIKÁTORY 
Výstup 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

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

FINANČNÍ OPTIMUM 
4 000 000,- Kč/zařízení  

ROZDÍLY MEZI IROP A ITI OSTRAVSKÉ AGLOMERACE 
• Nelze předložit projekt pouze na řešení bezbariérovosti – vždy ve vazbě na klíčové 

kompetence. 

• Nelze zvyšovat kapacitu kmenových učeben ani jejich zázemí.  

• Nastavení finančního optima na zařízení. 

• ITI Ostrava nepodporuje stavební úpravy ani pořizování vybavení mateřských škol. 

• Ukončení realizace projektu – nejpozději do 30.10.2018. 

• Nejsou podporovány samostatné učebny zaměřené pouze na gastronomické obory 

SHODY S INDIVIDUÁLNÍ VÝZVOU 
• Projekt musí být součástí strategického rámce MAP/KAP daného ORP/MS kraje 

PROCES SCHVALOVÁNÍ PZ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU 
1. Vyhlášení výzvy nositele ITI/ZS ITI  

Harmonogramy výzev nositele ITI a ZS ITI je možné najít na www.ititostravsko.cz. 

Harmonogramy jsou průběžně aktualizovány. 

2. Vyplnění elektronického formuláře PZ na www.itiostravsko.cz 

Elektronický formulář projektového záměru vyplní žadatel o dotaci (předkladatel PZ).  

3. Jednání poradní skupiny ITI (PS ITI) o předložených PZ 

Na jednání PS ITI je přizván žadatel o dotaci k prezentaci projektového záměru. Pozvánka na 

jednání poradní skupiny je zaslána nejpozději 7 pracovních dnů před konáním jednání. PS ITI  

doporučí/nedoporučí PZ k projednání na nejbližším jednání Řídícího výboru ITI dále jen „ŘV 

ITI“).  

4. Jednání  ŘV ITI o předložených PZ 

Výstupem jednání ŘV ITI je vydání souladu/nesouladu PZ se Strategií ITI ostravské 

aglomerace (povinná příloha žádosti o podporu). V případě vyhodnocení PZ jako 

nedostatečného, vrátí ŘV ITI projektový záměr k dopracování se lhůtou pro odstranění 

nedostatků 5 pracovních dnů, tak bude garantováno projednání PZ na následujícím jednání 

ŘV ITI. 

  Proces mezi body 1. – 4. v případě vydání kladného stanoviska ŘV ITI trvá cca 2 měsíce od 

předložení PZ v elektronickém formuláři.  

 

http://www.itiostravsko.cz/
http://www.ititostravsko.cz/
http://www.itiostravsko.cz/
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 3. Podání žádosti o dotaci do ISKP (žadatel) 

4. Hodnocení ZS ITI 

viz Hodnotící kritéria ZS ITI 

Proces mezi body 4. a 5. trvá cca 1 měsíc od podání žádosti o podporu v MS2014+. 

 

5. Hodnocení CRR 

Poslední krok k získání podpory, který je v gesci Centra pro regionální rozvoj. 

 

Kontakty: 
Magistrát města Ostravy, Odbor strategického rozvoje, oddělení strategie 

Bc. Dagmar Vdolečková, manažerka ITI 

Tel.:  599 443 142 

Mail:  dvdoleckova@ostrava.cz 

 

Ing. Daniel Mocek, manažer ITI 

Tel.:  599 442 202 

Mail:  dmocek@ostrava.cz 

 

Ing. Jana Krátká, manažerka ITI 

Tel.:  599 443 175 

Mail:  jkratka@ostrava.cz 

 

Mgr. Jiří Hudec, manažer ITI 

Tel.:  599 443 248 

Mail:  jhudec@ostrava.cz 

 

Ing. Ludmila Hložková, spolufinancování IROP pro MAP 

Tel.:  599 442 253 

Mail:  lhlozkova@ostrava.cz 

mailto:dvdoleckova@ostrava.cz
mailto:dmocek@ostrava.cz
mailto:jkratka@ostrava.cz
mailto:jhudec@ostrava.cz
mailto:lhlozkova@ostrava.cz

