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MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS Sokolovsko o.p.s. na období 2021 - 2027“ 
 

vyhlašuje 
3. výzvu k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 
 

 

„MAS SOKOLOVSKO – IROP – INFRASTRUKTURA PRO 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ“ 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP: 48. VÝZVA IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 
 

 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 

5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, 
hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, 
přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a 
bezpečnosti v jiných než městských oblastech 

Číslo výzvy ŘO IROP 48 

Číslo výzvy MAS 3 

Opatření integrované strategie 
5.1.1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti 
vzdělávání 

Druh výzvy Kolová 
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Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 1. 3. 2023, 8:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) 

1. 3. 2023, 13:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) 

28. 4. 2023, 8:00   

Časová způsobilost výdajů Od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu. 

Nejzazší datum ukončení realizace 
projektu 

30. 6. 2029 
Realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu 
v MS21+. 

Podpora 

Celková částka dotace pro výzvu 13 078 758 Kč 

Celková částka celkových 
způsobilých výdajů 

13 767 114 Kč 

Míra podpory  95 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 
je 350 000 Kč.  
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 
je 6 000 000,- Kč. 

Forma podpory Dotace – ex-post financování 

Typ podporovaných projektů Integrovaných projekt 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu 
dětské skupiny: 
Navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS. 
Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, 
včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 
s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou 
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nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí. 
Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu 
dětské skupiny. 
Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při 
renovaci/výstavbě budov. 
 
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a 
učebny neúplných škol: 
Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve 
vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, 
práci s digitálními technologiemi. 
Vnitřní konektivita škol. 
Školní družiny a školní kluby. 
Učebny neúplných škol. 
Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí: 

- Doprovodné infrastruktury školy: 
pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, 
reedukační učebny), 
pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí 
k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety), 
vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ 
vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory 
pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), 
sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a 
komunitních aktivit. 

Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při 
renovaci/výstavbě budov. 
 
Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a 
příjemce výzvy č. 48 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/48vyzvairop) 
 

Území realizace  

Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve 
schválené Strategii CLLD MAS Sokolovsko. Místo realizace 
projektu nemusí pokrývat celé území MAS Sokolovsko. Výdaje 
na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé. 

Oprávnění žadatelé 

Kraje 
Obce 
Dobrovolné svazky obcí 
Organizace zřizované nebo zakládané kraji 
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
Nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky 
bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí 
v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 
Církve 
Církevní organizace 
Organizační složky státu 
Příspěvkové organizace organizačních složek státu 
Školské právnické osoby 
Ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost škol a 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
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školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení 
(např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti 
s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) 

Cílová skupina 

Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se 
schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS 
se schválenou strategií CLLD.  
 
Pro aktivitu Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o 
děti typu dětské skupiny: 

• Děti od 2 let v předškolním vzdělávání 

• Rodiče 

• Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Pedagogičtí pracovníci 

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 
působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 
dětí a mládeže 

• Národnostní skupiny (zejména Romové) 

• Uprchlíci 

• Migranti 
 
Pro aktivitu Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné 
učebny a učebny neúplných škol: 

• Rodiče 

• Žáci 

• Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Pedagogičtí pracovníci 

• Nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ 

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 
působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 
dětí a mládeže 

• Národnostní skupiny (zejména Romové) 

• Uprchlíci 

• Migranti 
 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu 
dětské skupiny a infrastruktura základních škol ve vazbě na 
odborné učebny a učebny neúplných škol 
 
Věcná způsobilost je definována v Obecných a Specifických 
pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (vždy 
v aktuálním znění). 
 
Obecná a Specifická pravidla pro žadatele pro výzvu ŘO IROP 
jsou uvedena zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
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2027/vyzvy/48vyzvairop 

Indikátory 

500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení 
(zařízení) – MŠ a dětské skupiny 
500 401 Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti 
za rok (uživatelé/rok) – MŠ a dětské skupiny 
500 501 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných 
vzdělávacích zařízení za rok (uživatelé/rok) – ZŠ 
509 011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání (osoby) – 
MŠ a dětské skupiny 
509 031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných 
učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních (osoby) - ZŠ 
509 001 Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita 
předškolního vzdělávání (osoby) – MŠ a dětské skupiny 
 
Ve výzvě jsou uvedeny indikátory na úrovni SCLLD MAS 
Sokolovsko. Žadatel vybere a vyplní indikátory dle Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP 
(https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop) 
 

Náležitosti záměru předloženého MAS mimo MS21+ 

Náležitosti záměru 

 
1. Vyplněný a elektronicky podepsaný formulář 

projektového záměru ve formátu pdf (vzor je součástí 
výzvy).  

2. Plná moc ve formátu pdf (je-li relevantní) – plná moc 
nemusí být ověřená a může být podepsána 
elektronicky i ručně. 

3. Další přílohy relevantní pro věcné hodnocení, pokud 
žadatel chce sdělit další informace nad rámec 
povinných informací ve formuláři záměru. Tyto další 
přílohy je nutné odevzdat spolu s formulářem 
projektového záměru. 

 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

MAS Sokolovsko má možnost provádět změny ve výzvě. Změna 
musí být zveřejněna na webových stránkách:   
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/vyzvy-2/ 
 
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v 
Obecných pravidel a dále ve směrnici MAS Sokolovsko 
„Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/vyzvy-2/
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střetu zájmů“. Směrnice je zveřejněna na:   https://www.mas-
sokolovsko.eu/irop/smernice/ 
 
Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již 
žadatelé podali. 
 
V kolové výzvě jsou změny možné pouze na základě změn 
metodiky nebo legislativy. 
 

Způsob hodnocení projektů 
 

Administrativní kontrolu záměrů provádí pracovníci kanceláře 
MAS Sokolovsko. 
 
Věcné hodnocení záměrů provádí Výběrová komise MAS 
Sokolovsko jakožto výběrový orgán. 
 
Programový výbor MAS Sokolovsko jakožto Rozhodovací orgán 
vybírá záměry, kterým bude vydáno Vyjádření o souladu se 
SCLLD MAS Sokolovsko. Toto vyjádření je povinnou součástí 
žádosti o podporu, kterou nositelé vybraných záměrů následně 
zpracují v MS21+. 
 
Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 50 
bodů ze 100 bodů. 
 
Postup hodnocení záměrů je uveden ve směrnici MAS 
Sokolovsko „Transparentnost hodnocení a výběru projektů,  
zamezení střetu zájmů“. Směrnice je zveřejněna na:   
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/ 
 
Po výběru projektových záměrů ze strany MAS následuje 
podání žádosti o podporu do výzvy č. 48 IROP, a to 
prostřednictvím MS21+. Hodnocení žádostí o podporu je 
v kompetenci Centra pro regionální rozvoj (CRR). Kontrolní listy 
k hodnocení CRR jsou zveřejněny na:  
https://www.crr.cz/irop/  
 
Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. 
Postup pro tento případ je uveden ve směrnici MAS Sokolovsko 
„Transparentnost hodnocení a výběru projektů,  zamezení 
střetu zájmů“. Směrnice je zveřejněna na:   https://www.mas-
sokolovsko.eu/irop/smernice/ 
 

Kritéria pro výběr projektů 
Kritéria pro věcné hodnocení záměrů jsou součástí této výzvy. 
 

Další specifika výzvy 

Pro jednoho žadatele (jedno IČ) o podporu (předkladatele 
záměru) je omezen počet podaných záměrů na jeden. Pokud 
podá jeden žadatel (jedno IČ) do této výzvy více záměrů, bude 
do administrativní kontroly a hodnocení zařazen záměr, který 
byl podán nejdříve. Ostatní záměry stejného žadatele (stejné 
IČ) budou vyřazeny. 

https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/
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Forma a způsob podání záměru na 
MAS mimo MS21+ 

Záměr ve formátu pdf opatřený elektronickým podpisem osoby 
(osoby) jednajících jménem žadatele (nebo osob zmocněných 
na základě plné moci) a relevantní přílohy je nutné zaslat na e-
mail: irop@mas-sokolovsko.eu 
 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop 
 

Kontakty pro poskytování 
informací ze strany MAS 

Kontaktní údaje na pracovníky MAS Sokolovsko: 
Ing. Markéta Hendrichová (hendrichova@mas-sokolovsko.eu, 
604 170 443) 

Poskytování konzultací ze strany 
CRR 

Pro řešení konkrétních dotazů k projektům plánovaným k 
předložení do výzvy je žadatelům zpřístupněn konzultační 
servis dostupný na adrese https://www.crr.cz/irop/konzultacni-
servis-irop/ 

Seznam příloh výzvy 

 
Formulář záměru - vzor 
Podmínky administrativní kontroly 
Kritéria věcného hodnocení 
 

mailto:irop@mas-sokolovsko.eu
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
mailto:hendrichova@mas-sokolovsko.eu

