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MAS Moravská cesta vyhlašuje výzvu IROP (2017) – Podpora školství v regionu MAS 

Moravská cesta 

 

1. 3. 2017 – Náklo 

 

MAS Moravská cesta vyhlásila pro místní žadatele výzvu IROP – Podpora školství 

v regionu MAS Moravská cesta, která je zaměřen na: Infrastrukturu předškolního 

vzdělávání, Infrastrukturu základních škol, Infrastrukturu středních škol a vyšších 

odborných škol a Infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 

 

Výzva vychází ze Strategie komunitní vedeného místního rozvoje s názvem „Demê furt 

dopředô a necófnem”, která byla předložena jako první v Olomouckém kraji Ministerstvu pro 

místní rozvoj k hodnocení, po úpravách a doplnění byla schválena dne 1. 11. 2016. Stala se 

11. podpořenou strategií v celé České republice. 

 

V rámci výzvy IROP (2017) – Podpora školství v regionu MAS Moravská cesta bude rozdělena 

celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 14 250 000 Kč.  

 

Výzva nabízí k realizaci aktivity týkající se: 

 

Výzva je vyhlášena 1. 3. 2017 od 12:00 hodin. Příjem žádostí o podporu bude 

ukončen 28. 4. 2017 ve 12:00 hodin.    

 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné na této adrese:  

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-irop-2/ 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura předškolního vzdělávání  

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity 

kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a 

mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.  

 

Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných 

škol  

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 

(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické 

a řemeslné obory).  

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 

bezbariérovosti škol.  

 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  

•   Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

     vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 

     (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické 
     a řemeslné obory). 
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Více informací Vám poskytne:  

 

Julie Zendulková 

Předsedkyně MAS 

Tel: 724 111 510 

E-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 

 

Ing. Miloslava Hrušková 

Manažerka MAS / Manažerka SCLLD 

Tel: 777 562 205 

E-mail: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz 

 

Ing. Aneta Műllerová 

Asistent MAS 

Tel: 608 082 619 

E-mail: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz 
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