Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
zveřejňuje avízo 111. výzvy
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027
ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR)

Identifikace výzvy
Cíl politiky

Cíl politiky 4 – Sociálnější a inkluzivnější Evropa díky
provádění evropského pilíře sociálních práv

Priorita

Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a
zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj
kulturního dědictví

Specifický cíl

SC 4.1 – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a
kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné
infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro
distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Aktivita

Základní školy

Druh výzvy

Průběžná

Model hodnocení

Jednokolový

Informace
výzvách

o

doplňkových Operační program Jan Amos Komenský
• inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a
forem
• rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení
• podpora komplexního profesního rozvoje pedagogických
a nepedagogických pracovníků a podpora pedagogického
leadershipu
• podpora aktivit vedoucích ke snížení nerovnosti v kvalitě
vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol
• podpora propojování zájmového a neformálního
vzdělávání
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• identifikace a rozvíjení talentu žáků
• podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku a podpora
eliminace segregovaných škol

Časové nastavení výzvy
Datum a čas vyhlášení výzvy

25. 11. 2022, 12:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu 25. 11. 2022, 12:00
v MS2021+
Datum a čas zahájení příjmu
25. 11. 2022, 12:00
žádostí o podporu v MS2021+
Datum a čas ukončení příjmu
3. 1. 2023, 14:00
žádostí o podporu v MS2021+
Nejzazší datum
realizace projektu

ukončení

Časová způsobilost výdajů

31. 10. 2025
Od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu

Územní a věcné zaměření
Typ regionu

Méně rozvinuté regiony (MRR)

Přípustné místo realizace

Obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého,
Královéhradeckého,
Pardubického,
Olomouckého,
Moravskoslezského, Zlínského kraje

Forma podpory

Oprávnění žadatelé

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí,
kraje,
organizace
zřizované
nebo
zakládané
obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně
před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti
vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní
organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby
vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané
v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové
společnosti, komanditní společnosti, společnosti s
ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
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Alokace výzvy
Typ podporovaných projektů

Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 895 145 754 Kč
Státní rozpočet – max. 334 437 486 Kč
Individuální projekt

Maximální a minimální výše Minimální výše: 3 mil. Kč
celkových
způsobilých
Maximální výše: 50 mil. Kč
výdajů na projekt
Maximální počet projektů na Do výzvy může být předložen pouze jeden projekt za
školu
školu (dle IČO).
EFRR: 85 %
Státní rozpočet: 5 %
Míra kofinancování

Příjemce: 10 %
Uvedená míra spolufinancování platí pro všechny typy
příjemců, vyjma OSS a PO OSS, kde je míra
kofinancování 85 % EFRR a 15 % SR.
Obecná kritéria:

https://irop.mmr.cz/getmedia/7bd2e286-fb4b-400aab2a-8df20a717890/Obecna-a-formalni-kriteria-IROPHodnotící kritéria přijatelnosti 2021-2027_10102022.pdf.aspx?ext=.pdf
a formálních náležitostí
Specifická kritéria pro SC 4.1 – aktivita základní školy:
https://irop.mmr.cz/getmedia/539f71e0-bee0-4154-805c64366ed845fe/Kriteria-SC-41_ZS_SS.pdf.aspx?ext=.pdf

Informace k veřejné podpoře

Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou
podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o
fungování Evropské unie. Veřejná podpora bude v
projektu vyloučena, pokud projekt nebude naplňovat
alespoň jeden z následujících definičních znaků veřejné
podpory:
• zatížení veřejných rozpočtů (zdrojů);
• zvýhodnění určitého podniku či odvětví;
• možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU;
• možné ovlivnění obchodu mezi státy EU.
Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního
záměru dle stavebního zákona

Doplňující informace

-

Pokud žadatel nemůže k žádosti o podporu
předložit uvedené dokumenty v době podání a
projekt je bude vyžadovat, doloží dokumenty
nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (více viz
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kapitola 3.3.4 Obecných pravidel).
Další podrobnosti k přílohám budou uvedeny ve
Specifických pravidlech s vyhlášením výzvy a nastavení
bude obdobné, jako u ostatních výzev IROP.
Na základě dosavadních zkušeností z proběhlých výzev
důrazně
doporučujeme
minimalizovat
velikost
předkládaných příloh, zejména omezit fotografie na
nezbytnou míru, nevkládat je ve vysokém rozlišení,
optimalizovat oskenované dokumenty, komprimovat
soubory.

Doplňující informace
k MS2021+

Dále nedoporučujeme, aby na jedné žádosti o podporu
pracovalo v MS2021+ najednou více uživatelů a také
nedoporučujeme, aby jeden uživatel pracoval najednou
pod více uživatelskými účty. Dále upozorňujeme, aby
žadatelé nepoužívali vícenásobné přihlášení k žádosti o
podporu pod jedním uživatelským účtem, a to jak z
jednoho počítače přes více prohlížečů (oken), tak z více
počítačů. Všechny uvedené případy totiž můžou způsobit
nestandardní chování aplikace a potažmo technické
problémy s vyplněním a předložením žádosti o podporu.
Viz kap. 4.3 uživatelské příručky Postup pro podání
žádosti o podporu v MS2021+.
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