
Identifikace opatření CLLD 4
Název opatření Vzdělávání

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu

stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury, včetně 
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně 
nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
pořízení vybavení budov a učeben
pořízení kompenzačních pomůcek
zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (pro ZŠ)

         školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního
vzdělávání,

         kraje,

         obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace,

         nestátní neziskové organizace,

         církve, církevní organizace

         další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu Bude nastaveno ve výzvě MAS

Míra dotace Dotace 95 %, vlastní zdroje příjemce 5 %
Alokace na opatření 10 506 970 Kč

Způsob financování projektu Ex-post

Hodnotící kritéria Bude nastaveno ve výzvě MAS

Termín vyhlášení výzvy
viz. harmonogram výzev IROP 
(http://www.maszalabi.eu/archiv/vyzvy/irop/)

Cílem tohoto opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné
infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání
klíčových kompetencí žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, v
oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi. Díky tomu má být mj.
dosaženo zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Podpořena budou
vzdělávací zařízení pro předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské
skupiny) za účelem zajištění dostatečné kapacity těchto zařízení, a
dále pak zařízení pro základní vzdělávání v základních školách,
zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotní
vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence. Rozšíření kapacit ZŠ
mimo vazbu na klíčové kompetence může být realizováno na území
ORP, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, tj. Kolín, Kutná Hora,
Poděbrady. Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání
bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných 
rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vazba na specifické cíle IROP
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