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DOTAČNÍ INFO K 12. 6. 2020 

 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 

MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělávání 
Číslo výzvy MAS: 12 
 
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 

 
Alokace výzvy MAS:  28 227 416,770 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  12. 6. 2020 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     31. 8. 2020 15.00 
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Typy podporovaných projektů:   
 
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

➢ stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípoj-
ky pro přivedení inženýrských sítí 

➢ rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

➢ nákup pozemků a staveb (nemovitosti) 
➢ pořízení vybavení budov a učeben 
➢ pořízení kompenzačních pomůcek 

 
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity: 
- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, za-
psaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol 
určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců), 
- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., 
- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad 
tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle 
zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 
- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). 
 
Projekty zaměřené na mateřské školy, zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 
 
Aktivita Infrastruktura základních škol 

➢ stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudo-
vání přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

➢ rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

➢ nákup pozemků a staveb (nemovitosti) 
➢ pořízení vybavení budov a učeben 
➢ pořízení kompenzačních pomůcek 
➢ zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní 
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v 
Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na: 
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory); 
- budování bezbariérovosti škol; 
 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 
Více informací: 
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/vzva-c-12-kvalitni-podminky-pro-
vzdlavani/ 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/vzva-c-12-kvalitni-podminky-pro-vzdlavani/
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/vzva-c-12-kvalitni-podminky-pro-vzdlavani/
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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru 

 
Program je určen malým a středním zemědělským podnikům, jako jedno z dílčích opatření přija-
tých na podporu českého zemědělství, které bylo nepříznivě zasaženo v souvislosti s pandemií CO-
VID-19. 
 
Příjem žádostí bude spuštěn 15. 6. 2020. 

 

Více informací: 

https://www.pgrlf.cz/2020/06/05/pgrlf-spousti-novy-program-podpory-provoz-2020-snizeni-

jistiny-uveru/ 

 

 

https://www.pgrlf.cz/2020/06/05/pgrlf-spousti-novy-program-podpory-provoz-2020-snizeni-jistiny-uveru/
https://www.pgrlf.cz/2020/06/05/pgrlf-spousti-novy-program-podpory-provoz-2020-snizeni-jistiny-uveru/

