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TISKOVÁ ZPRÁVA – 28. 2. 2020 - Náklo
MAS Moravská cesta podpoří další projekty zlepšující infrastrukturu ve školství
Místní akční skupina (MAS) Moravská cesta dnes vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je zaměřena na podporu školství
v regionu. Konkrétně mohou zájemci žádat na infrastrukturu v předškolních, školních i
zájmových institucích. K rozdělení je 9 595 741 korun a dotace může pokrýt 95 procent
způsobilých výdajů. Žádosti se budou přijímat do 31. března 2020 do 12 hodin.
Výzva je pro žadatele rozdělená do tří skupin. Předškolní instituce mohou předkládat žádosti na
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.
Základní, střední a vyšší odborné školy mohou žádat na 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). Rovněž mohou žádat na
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti
škol.
Třetí skupina je orientovaná na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Zájemci se mohou
ucházet o dotace na 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).
Přesné znění výzvy a její podmínky najdete na této adrese: http://www.moravskacesta.cz/vyzvy-irop-4/
Výzva vychází ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje s názvem „Demê furt dopředô
a necófnem”, kterou MAS předložila jako první v Olomouckém kraji Ministerstvu pro místní rozvoj
k hodnocení. To ji schválilo dne 1. 11. 2016 a strategie se tak stala 11. podpořenou v celé České
republice.
Marie Šuláková
PR manažerka
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Kontakt pro další informace:
Julie Zendulková
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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
MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám,
podnikatelům nebo zemědělcům na území 22 obcí v ORP Litovel, Olomouc a Šternberk, v západní
části Olomouckého kraje. Ve spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu
zaměřeného především na nové formy zlepšování kvality života, posílení ekonomického prostředí
a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Spolek vznikl v roce 2005 jako místní partnerství
podnikatelů, obcí a neziskových organizací.

