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DOTAČNÍ INFO K 28. 6. 2018 

 

ITI OSTRAVSKO 

Dotčené území ITI na území MAS Hlučínsko: 
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Kravaře, Ludgeřovice, Mark-
vartovice, Oldřišov, Služovice, Šilheřovice, Velké Hoštice, Vřesina 
 

 

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
 
OP: IROP 
SC: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
Číslo výzvy ŘO: 66 
Číslo výzvy Nositele ITI: 22 
Opatření integrované strategie: 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 
 
Alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 150 000 000 Kč 
Státní rozpočet (max.) – 26 470 588 Kč 
 
Míra podpory:  

 Evropský fond 
pro regionální 
rozvoj 

Státní  
rozpočet 

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 85% 15% 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které 
jsou zapsány ve školském rejstříku 

85% 5% 

Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové orga-
nizace 

85% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 
jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vyko-
návají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, v 
oblasti školství nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty 

85% 10% 

Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích (jedná se 
zejména o podnikatelské subjekty) 

85% 0% 

 
Minimální výše dotace na projekt: není stanovena 
Maximální výše dotace na projekt: není stanovena 
 
Oprávnění žadatelé: 

 

 kraje  
 organizace zřizované nebo zakládané kraji  
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
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 nestátní neziskové organizace  
 církve 
 církevní organizace  
 organizační složky státu  
 příspěvkové organizace organizačních složek státu  
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  
 školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu       17. 9. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu       30. 11. 2018 
 

Podporované aktivity: 
 Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání,  
 rekonstrukce a stavební úpravy stávajících infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariéro-

vosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),  
 nákup pozemků a staveb,  
 pořízení vybavení budov a učeben, 

 
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (přírodní vědy, technické a 
řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).  
 
V rámci ITI ostravské aglomerace není možné realizovat projekt pouze na budování bezbariérovos-
ti.  
 
Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bez-
bariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného 
pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Vý-
daje na bezbariérovost nesmí přesáhnout 50 % CZV projektu.  
 
Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání nebo Místním akčním 
plánem vzdělávání. 
 
Více informací: 
https://itiostravsko.cz/cs-cz/9-vyzva-zs-iti-k-predkladani-zadosti-o-podporu-zajmove-neformalni-a-

celozivotni-vzdelavani 

MŠMT 

Výzva č. 6 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samo-
správnými celky 
 
Alokace: 300 mil. Kč 
 
Oprávněný žadatel: 
 

- obec zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace nebo 
školské právnické osoby, nebo obec, na jejímž území bude realizována stavba, která bude 

https://itiostravsko.cz/cs-cz/9-vyzva-zs-iti-k-predkladani-zadosti-o-podporu-zajmove-neformalni-a-celozivotni-vzdelavani
https://itiostravsko.cz/cs-cz/9-vyzva-zs-iti-k-predkladani-zadosti-o-podporu-zajmove-neformalni-a-celozivotni-vzdelavani


3 

 

následně vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti základní nebo mateřské 
školy v právní formě školské právnické osoby ze strany dobrovolného svazku obcí (s výjim-
kou hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy) 

 
- dobrovolný svazek obcí zřizující v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby. 
 

- školská právnická osoba – zřízena svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona  
 

 
Datum zahájení příjmu žádostí   20. 6. 2018  
Datum ukončení příjmu žádostí   1. 9. 2018  
 
 

Cíl výzvy – účelové určení dotace 
Podpora rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit: 
1. mateřských škol zřizovaných obcemi 
2. mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí 
3. základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně ma-
teřské a základní školy při splnění následujících podmínek 
 - musí dojít k uskutečnění redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání a zároveň 
 - musí dojít k navýšení rejstříkové kapacity mateřské školy 
 - může dojít k navýšení výukové kapacity základní školy 
4. základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizo-
vaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateř-
ské a základní školy 
 
Více informací: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-

zakladnich-skol?highlightWords=fond+rozvoje+kapacit 
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