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•
•

Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Církve
• Církevní organizace
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
Minimální a
maximální hranice
výše:

•

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude
nastavena ve výzvě MAS.

Principy
preferenčních
kritérií:

•

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Výsledky:

ID

Indikátory výstupu

10000

Počet podniků pobírajících podporu

10102

Počet podniků pobírající granty

10400

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

10300

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře
podniků (granty)

10403

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny

10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

ID

Indikátory výsledku

10411

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Opatření CLLD 1.2.2 - Mateřské školy, základní školy a neformální
vzdělávání
Specifický cíl
strategie:

Rozvíjet školství

Název opatření:

1.2.2 - Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání

Vazba na
specifický cíl
IROP:

Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a akvizice místního
potenciálu. Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP SC 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
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Popis opatření:

Opatření bylo stanoveno na základě analýzy potřeb (viz Analýza
problémů a potřeb: RPP8, RPP9, RPP10, RPP13). Cílem opatření jsou
investice do staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení vzdělávacích
zařízení škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na
realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro
zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, v
oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií. Opatření má za cíl
zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání
mládeže.
Jednou z aktivit naplňující cíl opatření je také podpora rozšiřování
kapacit, či rekonstrukce zařízení pro předškolní zařízení zejména
v oblastech, kde je kapacita těchto zařízení nedostatečná.

Typy projektů:

•

•

•

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání –
mateřských škol
o Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové
infrastruktury včetně vybudování přípojky pro
přivedení inženýrských sítí,
o rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.,
o nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben,
o pořízení kompenzačních pomůcek.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních
školách
o Rekonstrukce
a
stavební
úpravy
stávající
infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben,
o pořízení kompenzačních pomůcek,
o zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání
mládeže
o Rekonstrukce
a
stavební
úpravy
stávající
infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o pořízení kompenzačních pomůcek
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Příjemci podpory:

Typy příjemců
•

Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
• Kraje
• Organizace zřizované nebo zakládané kraji
• Obce
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Nestátní neziskové organizace
• Církve
• Církevní organizace
• Organizační složky státu
• Příspěvkové organizace organizačních složek státu
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
Minimální a
maximální hranice
výše:

•

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude
nastavena ve výzvě MAS.

Principy
preferenčních
kritérií:

•

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě
MAS.

Výsledky:

ID

Indikátory výstupu

50000

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

ID

Indikátory výsledku

50020

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

50030

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
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