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DOTAČNÍ INFO K 1. 2. 2019 

 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 

MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělávání 
Číslo výzvy MAS: 6 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, 
Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, 
Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, 
Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada. 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 
 

Oprávnění žadatelé: 
Oprávnění žadatelé společně pro všechny aktivity 

 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 církve 
 církevní organizace 

 
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

 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 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
 odborné školy 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 

Alokace výzvy MAS:  8 000 000 Kč 
 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: 
Minimální výše CZV na projekt:  není stanovena 
Maximální výše CZV na projekt:  2 000 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 2. 2019 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     30. 4. 2019 15.00 

 

Typy podporovaných projektů:   
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Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 
 kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských 
 škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 
Aktivita Infrastruktura základních škol 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
 vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 
 (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 
 řemeslné obory). 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 
 bezbariérovosti škol. 

 Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatel-
ný nedostatek těchto kapacit. 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
 ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích 
 jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
 

Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-6/ 
 

 


