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IROP 2021-27 INFRASTRUKTURA MATEŘSKÝCH ŠKOL 

KDO může žádat? 

• školy a školská zařízení v oblasti mateřského vzdělávání  

• kraje, obce a jejich příspěvkové organizace 

• nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace 

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

• obchodní společnosti, vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol 

NA CO lze získat podporu? 

• novostavby, modernizace a pořízení vybavení MŠ za účelem navýšení kapacit předškolního vzdělávání 
na území ORP, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována 
nedostatečná kapacita MŠ 

• zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou 
nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. změny vnitřního uspořádání výukových 
prostor v MŠ, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí 
MŠ, zajištění bezbariérovosti) 

• doplňkově zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov 

KOLIK lze získat? 

• předpokládaná míra podpory činí dle typu žadatele 90  – 100 % (pro školy a školská zařízení, obce, kraje a 

jejich příspěvkové organizace ve výši 90 %)  

• výše způsobilých výdajů od 1 – 99 mil. Kč na projekt 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí od 23. 8. 2022 do 26. 9. 2022 

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat? 
• dle analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje zpracované MŠMT budou podporovány MŠ 

(v případě projektů zaměřených na navyšování kapacit) ve správních obvodech ORP v přechodových 

regionech se skóre rizikovosti nedostatku kapacit MŠ 8+ a v méně rozvinutých regionech se skóre 7+ 

• v případě volné alokace bude vyhlášena další výzva se změnou zacílení identifikovaného skóre rizika, a to 

teoreticky až do skóre 4+ 

• realizací projektu musí dojít v případě projektů zaměřených na navyšování kapacit k navýšení kapacity 
min. o 20 míst, přičemž 15 - 30 % nově vzniklé kapacity musí být určeno pro děti do 3 let  

• projekt musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání 

• veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 
„významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí 

• v případě stavebních prací k datu odevzdání žádosti musí mít žadatel k dispozici projektovou dokumentaci 
ve stupni pro stavební povolení, pravomocné územní rozhodnutí a alespoň žádost o stavební povolení 

• výstupy projektu musí být bezbariérově dostupné 

• žadatel musí mít vypořádány majetkoprávní vztahy ke všem dotčeným nemovitostem 

• pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí prokázat min. 2letou historii v oblasti vzdělávání  

NA KOHO je možné se obrátit? 
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