INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Výzva č. 32 a 33 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

KDO může žádat?
•
•
•
•
•
•
•

školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy;
obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji;
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;
nestátní neziskové organizace;
církve či církevní organizace;
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

NA CO lze získat podporu?
•

stavby a stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
o komunikace v cizích jazycích;
o práce s digitálními technologiemi;
o přírodní vědy;
o technické a řemeslné obory.

•
•

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury vč. zajištění bezbariérovosti;
zvýšení kapacity ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto
kapacit;
ve vazbě na tři (viz výše uvedené) oblasti podpory, lze dále realizovat aktivity spojené se zajištěním konektivity
školy anebo aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy, vybavení
poradenských pracovišť).

•

KOLIK lze získat?
•

dotace ve výši až 90 % způsobilých výdajů projektu.

KDY lze žádat?
•

žádosti lze předkládat od 30. 6. 2016 do 18. 11. 2016

CO zvážit?
•
•
•
•

Realizace projektu musí zvýšit kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
Veškeré výstupy projektu musí splňovat podmínku bezbariérovosti.
K datu odevzdání žádosti (tj. nejpozději do 18. 11. 2016) musí mít žadatel k dispozici projektovou dokumentaci ve
stupni pro stavební povolení, pravomocné územní rozhodnutí a alespoň žádost o stavební povolení (jsou-li tyto
náležitosti pro projekt relevantní).
Pro maximalizaci šancí na úspěch doporučujeme, aby:
o výstupy projektu byly využity více školami;
o byla uzavřena Smlouva o spolupráci se vzdělávacím zařízením či s potenciálním zaměstnavatelem;
o součástí projektu bylo zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu;
o součástí projektu byly i úpravy venkovního prostranství.

NA KOHO je možné se obrátit?
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