Statutární město Liberec jako nositel Integrovaných územních
investic aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
vyhlašuje
výzvu k předkládání projektových záměrů do programových rámců

----INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ----

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

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

Číslo výzvy nositele IPRÚ

4

Opatření integrované strategie

2.1.1 – Zkvalitňování vzdělávací infrastruktury
2.1.2 – Rozšiřování kapacit pro předškolní a základní
vzdělávání

Druh výzvy pro projektové
záměry

Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího
výboru ITI

Pracovní skupina Vzdělávání

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ITI

31.3. 2022, 12:00

Ukončení příjmu projektových
záměrů do pracovní skupiny
Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI

Vydání: 1

10.6. 2022, 16:00
Bude stanoveno po ukončení příjmu záměrů

Revize: 0

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace
projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021.
Do 30. 6. 2029
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti
o podporu v MS2021+.

Datum zahájení realizace
projektu
Datum ukončení realizace
projektu

Podpora
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85%
Státní rozpočet - 0 – 5 %, dle charakteru žadatele

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je pro oblast
podpory ZŠ a MŠ stanovena na 10 000 000 Kč.
Pro aktivitu neformální vzdělávání není minimální výše CZV
stanovena.

Podmínky veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Vydání: 1

Aktivita Mateřské školy
• zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde
byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a
demografického vývoje identifikována nedostatečná
kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí;
• zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování
vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění
hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky
identifikovány krajskou hygienickou stanicí
Aktivita komplexní modernizace Základních škol
• vybudování, modernizace a vybavení odborných
učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické
vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními
technologiemi pro formální, zájmové a neformální
vzdělávání a celoživotní učení; včetně budování
vnitřní konektivity škol;
• budování zázemí pro školní družiny a školní kluby;
• doprovodná část projektu: budování a modernizace
✓ zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např.
klidové zóny, reedukační učebny);
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Území realizace

Oprávnění žadatelé

✓ zázemí 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), které by po vyučování sloužilo
jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
Aktivita Neformální vzdělávání
• vybudování, modernizace a vybavení odborných
prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické
vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními
technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální
vzdělávání a celoživotní učení.
Vymezené katastrální území aglomerace ITI Liberec – Jablonec
nad Nisou:
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/itiintegrovane-uzemni-investice/dokumenty/
Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně
před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb

Cílová skupina

Dle vymezení IROP2

Indikátory

500 012 – Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných
zařízeních péče o děti
500 013 - Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných
vzdělávacích zařízeních
500 002 - Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení

Náležitosti projektového záměru
Struktura a způsob podání
projektového záměru

Kritéria výběru

Odkaz na dokumentaci
Kontakty pro poskytování
informací

Vydání: 1

V elektronické podobě formou google formuláře
VYPLNIT FORMULÁŘ

• Harmonogram realizace
• Projektová připravenost
• Integrovanost řešení
Další https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/itiintegrovane-uzemni-investice/vyzvy/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odborstrategickeho-rozvoje-dotaci/ipru/iti-12_21.pdf
Odbor strategického rozvoje a dotací
iti@magistrat.liberec.cz
Mgr. Barbara Steinzová, 485 243 508
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