
 
 

          
       Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

 

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
 

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: červen/červenec 2022 

 

CO BUDE PODPOROVÁNO: 

- podpora 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 

 

- střediska volného času, tj. domy dětí a mládeže nebo stanice zájmových činností zapsaných 

v Rejstříku škol a školských zařízení, základní umělecké školy, základní knihovny dle zákona 

č. 257/2001 Sb. – jedná se o klasické městské knihovny, které budou moci realizovat nějaké 

seminární vzdělávací učebny ve vazbě na podporované oblasti 

 

- příklad projektu: vznik dílen polytechnického vzdělávání v DDM, vznik učebny digitálních 

technologií pro výuku ICT, pro práci s grafikou, zvukem a videem na ZUŠ 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

- projekty musí být v souladu s MAP/KAP. SR MAP/KAP musí být platný k datu předložení žádosti 

o podporu, předložený projekt do IROP musí věcně odpovídat projektu uvedenému v SR MAP/KAP 

(identifikace školy/organizace, zaškrtnutí relevantního Typu projektu v tabulce SR MAP/KAP); CZV 

projektu v předložené žádosti nesmí přesáhnout CZV projektu uvedené v příslušném sloupci v MAP 

 

- učebny, výukové prostory a zázemí pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově 

dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na 

vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy 

podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost 

těchto úprav ve Studii proveditelnosti. 

 

- technicky půjde zhodnocovat jen majetek oprávněných příjemců dle textu výzvy => pokud budovu 

ZŠ vlastní např. FO podnikající nebo jakékoliv s.r.o., které není zapsané v Rejstříku škol a školských 

zařízení, nepůjde takovou budovu z IROP technicky zhodnotit; žadatel může teoreticky předložit projekt 

bez technického zhodnocení.  

 

HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY – musí tvořit min. 85 % způsobilých výdajů projektu 

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální 

a celoživotní vzdělávání  

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb.) 

- nákup nemovitosti 

- pořízení vybavení budov a učeben a pořízení kompenzačních pomůcek 

- bude možné podpořit i novostavby = stavby na zelené louce 

 

VEDLEJŠÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY – mohou tvořit max. 15 % způsobilých výdajů projektu 

- demolice související s realizací projektu 

- projektová dokumentace, EIA, povinná publicita 

- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) 

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích 



a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti) 

- úpravy zeleně a venkovního prostranství 
 

VÝŠE DOTACE: 

Školské právnické osoby 90 % 

Obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi 90 % 

NNO, které min. 2 roky před podáním žádosti o dotaci působí nepřetržitě v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb 

95 % 

Ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol 

a školských zařízení (např. a.s., s.r.o., v.o.s) 

90 % 

 

Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů je 30 mil. Kč 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI: 

- doklad o právní subjektivitě 

- výpis z rejstříku trestu 

- studie proveditelnosti 

- doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem dotace 

- územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení 

- žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 

stavební povolení 

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

- položkový rozpočet stavby 

 

 

V případě zájmu o dotační titul, jsem Vám k dispozici. 

 
 
Mob.: 724 994 559 Ing. Petra Součková 
E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu dotační poradce 
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