Plánovaná opatření a výzvy MAS
v letošním roce

II. blok
Podporované aktivity z IROP

Opatření IROP 5/ Vzdělávání žáků se SVP
PODPOROVANÉ AKTIVITY
• podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben,
pořízení vybavení kompenzačních pomůcek
• doplňková aktivita

ALOKACE pro rok 2016/ počet projektů:

Další výzvy(alokace/ počet projektů):

3 450 000 Kč/ 15 projektů
cca 220 tis. Kč projekt
2018 – 3 260 000 Kč/ 14 projektů
2020 – 5 290 000 Kč/ 23 projektů

Příjemci: Školy s povinnou školní docházkou
Školská zařízení

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost!

Typový projekt:
Drobné stavební úpravy místnosti pro účely zřízení reedukační učebny a její
vybavení včetně kompenzačních pomůcek.
•
•
•

Stavební úpravy (šířka vchodu, zvuková izolace, výmalba, ….)
Pořízení koberce, lavic/křesel (max. kapacita 6 žáků), reedukačních a
relaxačních pomůcek
…..
(viz. výstupy setkání 2015/Libchavy)

Zveřejnění pravidel MMR: 05/2016  výzva MAS  příjem MAS PODZIM
2016 !!
• Zvážit zájem ( info MAS pro následný kontakt o vyhlášení výzvy)
• Postupně projednat se zřizovatelem (kofinancování – cca 10 000 Kč v roce
2017, stavební úpravy, …. )

Opatření IROP 7/ Dostupná péče o děti
PODPOROVANÉ AKTIVITY
• stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění dostupných zařízení péče o děti, a tím
umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce. Doplňková zeleň.
ALOKACE pro rok 2016/ počet projektů :
MAX. doporučená výše dotace:
Další výzvy(alokace/ počet projektů):

700.000 Kč/ 2 projekty
300.000 Kč
2018 - 700.000 Kč/ 2 projekty
2020 - 600.000 Kč/ 2 projekty

Příjemci: Zařízení péče o děti do 3 let
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO
Typový projekt:
Stavebně – technické úpravy a vybavení pro: zařízení péče o děti do tří let; zařízení předškolního
vzdělávání dle občanského zákoníku (dětská skupina) nebo dle služby péče o děti podle
živnostenského zákona.
Podmínkou je zvýšení kapacit podporovaného zařízení!
Podmínkou je zapojení rodičů na trhu práce!

Plánovaná opatření a výzvy MAS
v roce 2017 - 2021

Opatření IROP 4/ Vzdělávání v klíčových kompetencích
• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
MAX. doporučená výše dotace:
První výzva:

ZŠ 300.000 Kč, SŠ 500.000 Kč
2017 (následně předpoklad 2019, 2021)

Typový projekt:
Vybavení a stavebně – technické úpravy pro polytechnické vzdělávání ,
přírodovědné vzdělávání, komunikaci v cizích jazycích a IT.
Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost!
Projekt musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (=MAP)!

Opatření IROP 6/ Neformální a zájmové vzdělávání
• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v oblasti komunikace v
cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi
MAX. doporučená výše dotace:
150.000 Kč
První výzva:
2017 (následně předpoklad 2018, 2019, 2021)

Typový projekt:
Stavebně – technické úpravy a pořízení vybavení pro polytechnické a
přírodovědné vzdělávání , výuku cizích jazyků a IT.
Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost!
Projekt musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (=MAP)!

Opatření IROP 8/ Inovace ve vzdělávání
• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti –
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
MAX. doporučená výše dotace:
První výzva:

500 000 Kč
2017 (následně předpoklad 2018, 2020)

Typový projekt:
Stavebně – technické úpravy a pořízení vybavení pro polytechnické a
přírodovědné vzdělávání , výuku cizích jazyků a IT.
Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost!
Projekt musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (=MAP)!

Harmonogram výzev na národní úrovni v roce 2016
Číslo
výzvy

Název výzvy

36.

Infrastruktura středních a
vyšších odborných škol

51.

Infrastruktura pro
zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání

60.

Infrastruktura základních
škol

Plánované datum
vyhlášení výzvy a
zahájení příjmu
žádostí o podporu

05/ 2016

07/ 2016

08/ 2016

Plánované datum ukončení
příjmu žádostí o podporu

11/ 2016

02/ 2017

01/ 2017

Podporované aktivity

Stavební úpravy, pořízení vybavení v:
• Oblastech komunikace v cizích jazycích
• V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
• Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve
vazbě na budování bezbariérovosti škol

Stavební úpravy, pořízení vybavení v:
• Oblastech komunikace v cizích jazycích
• V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
• Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Stavební úpravy, pořízení vybavení v:
• Oblastech komunikace v cizích jazycích
• V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
• Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve
vazbě na budování bezbariérovosti škol

Služby kanceláře MAS ORLICKO
- MAS ORLICKO Vám nabízí bezplatně:

Termíny konzultací a s dotazy se
obracejte na Alici Brožkovou
brozkova@mas.orlicko.cz
464 600 708

• posouzení Vašeho záměru z pohledu vhodnosti k financování z Evropských
fondů
• doporučení vhodné výzvy (výzvy MAS, národní výzvy IROP/OPZ/OP VVV)
• pomoc při zpracování žádosti o dotaci do výzvy MAS
• pomoc při zajištění povinných příloh (soulady PZ s MAPy, atd.)
• pomoc při realizaci a administraci projektu, podání žádosti o platbu
(bezplatné školení, konzultace v kanceláři v Žamberku)

Hledáme hodnotitele projektů
MAS ORLICKO hledá hodnotitele projektů pro opatření IROP 5/ Vzdělávání žáků
se SVP a Opatření IROP 7/ Dostupná péče o děti
Pro zájemce, kteří v letošním roce nepodávají projekt do těchto opatření.
Hodnocení projektu je odměňované formou DPP.

Shrnutí
• V letošním roce MAS ORLICKO plánuje vyhlásit výzvy na opatření :
o Vzdělávání žáků se SVP
o Dostupná péče o děti
• V následujících letech se plánují vyhlásit výzvy na další 3 opatření
• Na národní úrovni v roce 2016 bude možné žádat na podporu :
o Infrastruktury středních a vyšších odborných škol
o Infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
o Infrastruktury základních škol
• MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNÉ služby pro školy a školská zařízení
• MAS ORLICKO hledá hodnotitele projektů pro opatření vyhlašovaná v letošním roce

Děkujeme za pozornost

