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ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
VYHLÁŠENÍ VÝZVY - 9. 5. 2018 

PŘÍJEM PZ - 30. 5. 2018 – 29. 6. 2018 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA – ZÁJMOVÉ……….. 



STRUKTURA 

NOSITEL ITI – Statutární město Ostrava 

ZS ITI – Statutární město Ostrava pověřeno ŘO k výkonu funkce   
  zprostředkujícího subjektu (veřejnoprávní smlouva) 



Počet obcí: 124 
Počet obyvatel: 967 tis. 
Rozloha: 1 949,74 km2 

Hustota: 496 obyvatel/km2 

 

ÚZEMÍ ITI 

Seznam obcí:  

http://www.itiostravsko.cz/images/Seznam-obc-ITI---124.pdf 



PROCESY 1. a 2. FÁZE 

PZ 

žádost o 
podporu 

Zprostředkující 
subjekt ITI 

CRR ŘO IROP 

Manažer ITI 
Poradní 

skupina ITI 
Řídicí výbor ITI 



PROCES 

1. Vyhlášení výzvy Nositele ITI/ZS ITI (samostatné výzvy) 

       Harmonogram výzev na www.itiostravsko.cz 

2. Vyplnění elektronického formuláře projektového                                                  

        záměru (PZ) na www.itiostravsko.cz (žadatel) 

3.    Jednání poradní skupiny (PS) o předložených PZ 

      (možnost účasti žadatele-osobní představení PZ) 

5.    Jednání Řídicího výboru (ŘV) o předložených PZ 

6. Udělení souladu/nesouladu ŘV 

7. Podání žádosti o podporu do ISKP (žadatel) 

      (příloha – Vyjádření souladu se strategií udělený ŘV) 

8.    Hodnocení ZS ITI 

9.   Závěrečné ověření způsobilosti CRR 

 

http://www.itiostravsko.cz/
http://www.itiostravsko.cz/


PŘÍPRAVA 

„Kulatý stůl“ listopad 2017 



VÝZVA NOSITELE ITI K PŘEDKLÁDÁNÍ PZ  

 

Alokace:  ERDF 150 000 000,- Kč 
SR   26 470 588,- Kč 
 

16.11.2016  Schválení Strategie ITI ostravské aglomerace  
             zastupitelstvem města 

 

9. 5. 2018 vyhlášení výzvy Nositele ITI 

 

30. 5. 2018 zahájení příjmů PZ Nositelem ITI 

 

29. 6. 2018 ukončení příjmů PZ Nositelem ITI 
 

 

 

 

ALOKACE + HARMONOGRAM 



1. Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 
• ERDF  85% 
• SR  15% 

2. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou 
zapsány ve školském rejstříku 

• ERDF  85% 

• SR    5% 

3. Obce, jejich organizační složky, jimi zřizované PO a dobrovolné svazky obcí 
• ERDF  85% 
• SR    5% 

4. Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž 
hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně 
prospěšnou činnost v oblasti školství (ústavy, církve atd. – činnost v oblasti 
práce s dětmi a mládeži, oblasti školství apod. v zakladatelských dokumentech) 
• ERDF  85 %  
• SR   10 % 

5. Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích   
• ERDF  85% 
• SR    0% 

             (zapsaná volná živnost č. 72 – mimoškolní výchova…) 
 

 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 



Hlavní aktivita 

• výstavba a rekonstrukce odborných učeben 

• pořízení vybavení odborných učeben 

(přírodní vědy, technické a řemeslné obory,  

 práce s digitálními technologiemi) 

 

AKTIVITY 



Nutná podmínka – bezbariérovost  

• bezbariérovost učebny  

   (učebna + chodba + WC + vstup do budovy) min. 

• bezbariérovost celé školy max. 

 

AKTIVITY 



INDIKÁTORY 

INDIKÁTORY 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 

 

 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti    
    nebo vzdělávacích zařízení 

 

 

 



SPECIFIKA VÝZVY 

• Podpora projektu v návaznosti na klíčové kompetence 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními 

technologiemi 

• Nelze předložit projekt pouze na řešení bezbariérovosti 
 vždy ve vazbě na stavební úpravy odborné učebny nebo      

         pořízení vybavení odborné učebny 
 náklady na bezbariérovost nesmí překročit 50 % CZV projektu 

• Nebudou podporovány:  

   kuchyňky, šicí, keramické a výtvarné dílny,  

   kroužky zaměřující se na pěstitelství a chovatelství.  

• Ukončení realizace – do 31.12.2021 

• PZ musí být v souladu s KAP nebo MAP 

 

 

 



DALŠÍ SPECIFIKA VÝZVY  

 

• Soulad s klíčovou kompetencí 

• Spolupráce žadatele s jedním nebo více partnery (ZŠ nebo 
SŠ nebo VŠ nebo zaměstnavatel, akceptovatelné jsou i SVČ 
nebo DDM) (NE !!! – MŠ) a její míra 

• Povinná konzultace PZ po vyhlášení výzvy 

• Výstupy projektu budou využívány celoročně 

• Výstupy projektu slouží i k aktivitám nad rámec hodinového 
fondu předmětu/kroužku 

 

 



STRUKTURA PZ  

1. Identifikace projektového záměru (včetně zařazení do úrovně 
opatření ITI a identifikace výzvy) 

2. Identifikace předkladatele projektového záměru 

3. Popis projektového záměru (včetně partnerství a dopadu 
projektu na území aglomerace) 

4. Časový harmonogram projektového záměru 

5. Rozpočet projektové záměru 

6. Finanční plán v jednotlivých letech 

7. Indikátory 

8. Udržitelnost projektového záměru 

9. Synergie a integrovanost (navazující nebo související projekty) 



1. Projektový záměr má jednoznačně určeného předkladatele. 

2. Projektový záměr je v souladu s tematickým zaměřením ITI, 
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do 
jednoho opatření (podopatření). 

3. Projektový záměr je v souladu s výzvou nositele ITI. 

4. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

5. V případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu a spolupráce s předkladatelem. 

6. Předkladatel připravoval projektový záměr v koordinaci s Nositelem 
ITI ostravské aglomerace.  

7. Projektový záměr má pozitivní dopad (přínosy) na vymezené území. 

8. Projektový záměr přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření 
ITI ostravské aglomerace.  

9. Projektový záměr má jednoznačně popsané financování v souladu 
s výzvou. 

10. Projektový záměr je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě. 

11. Výsledky projektového záměru jsou udržitelné.  

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 



POSOUZENÍ PZ  
3. Popis projektového záměru 

„Popis aktivit projektového záměru“  - soulad s klíčovou 
kompetencí 

 - zařazení aktivity PZ do klíčové/ých kompetence/í 
vymezených ve výzvě 

„Identifikace partnerů a způsob jejich zapojení do 

projektového záměru“  - spolupráce žadatele s dalšími 

partnery  a její míra 

 - způsob a frekvence zapojení partnerů 

 - počet partnerů (smlouva o spolupráci – memorandum) 

 



POSOUZENÍ PZ  
3. Popis projektového záměru 

„ Stav připravenosti k datu předložení projektového 

záměru“ – povinná konzultace 

 - datum a forma konzultace PZ s manažerem ITI v době po 
vyhlášení výzvy nositele ITI 

„Popis dopadů (přínosů) projektového záměru na území 
ostravské aglomerace“  - výstupy projektu 

- výstupy projektu budou využívány celoročně 

- výstupy projektu slouží i k dalším aktivitám 

 



POSOUZENÍ PZ  
6. Finanční plán CZV v Kč v jednotlivých letech 

„ Zdroje financování projektového záměru“ 

- celkové náklady projektu  

- náklady na bezbariérovost  

- ostatní stavební práce 

- náklady na vybavení 



WEB ITI – www.itiostravsko.cz 



https://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-
iti/projektovy-zamer 







 

Děkuji za pozornost 
 

www.itiostravsko.cz 
 

Nositel ITI 
Odbor strategického rozvoje 
Oddělení strategie 

 
• Jiří Hudec 
• Jana Krátká  
• Daniel Mocek 
• Jiří Svobodník 
• Dagmar Vdolečková 

 
 
 

 
 
 
 


