IROP – nová výzva
INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ
A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

13. 10. 2016, 14:00
18. 11. 2016, 14:00
14. 4. 2017, 14:00

Oprávnění žadatelé:
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
Typy podporovaných projektů:
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Klíčové kompetence IROP pro zájmové a
neformální vzdělávání jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání (RVP ZV):
- Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
- Člověk a jeho svět,
- Matematika a její aplikace,
- Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
- Člověk a svět práce,
a průřezová témata RVP ZV:
- Environmentální výchova.
Podporované aktivity
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
- nákup pozemků a staveb
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Důležité informace:
- Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích
jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
- Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským
akčním plánem vzdělávání.
- Učebny, výukové prostory a zázemí pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově
dostupné.
- Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání jsou vázány na Národní soustavu
kvalifikací a vybrané kvalifikace dle přílohy č. 9 Pravidel.
- Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další
klíčové kompetence (komunikace v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
- Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude v
MAP/KAP v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP daného zařízení označena
klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi.

Pro více informací prosím kontaktujte kancelář SOSM nebo agentury RARSM:
E-mail: hilbert@rarsm.cz
Tel:
774474035
S pozdravem,
Z. Hilbert

