Plzeň 8. 2. 2017

Seminář k aktuálním výzvám
ITI pro základní a střední
vzdělávání

Co je ITI?
Integrated Territorial Investments
(integrované územní investice)

• nástroj efektivního čerpání finančních prostředků EU na konkrétní
problémy metropolitní oblasti
• projekty předložené do výzev ITI soutěží jen s projekty v rámci
plzeňské metropolitní oblasti

ITI a vymezení plzeňské metropolitní oblasti
• vymezeno na základě pravidelné
dojížďky za prací, školou a jinými
službami

• zasahuje do okresu/ORP:
Plzeň – město/Plzeň
Plzeň – sever/Kralovice, Nýřany
Plzeň – jih/Stod, Přeštice, Blovice
Rokycany/Rokycany

• území PMO = území realizace projektů

Integrované projekty ITI

Výzva ŘO na podporu
integrovaných projektů

Výzva nositele
ITI k předkládání
projektových
záměrů

Výzva ZS ITI na
podávání
projektových
žádostí

Strategie ITI a oblast vzdělávání
Zaměření je podobné jako u individuálních výzev pouze s drobnými
rozdíly:
• Podporujeme zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury ZŠ,
SŠ a VOŠ k rozvoji technických a přírodovědných oborů,
řemeslných dovedností a komunikace v cizích jazycích (bez
„práce s digitálními technologiemi“).
• Bezbariérovost nelze realizovat jako samostatný projekt.
• Nepodporujeme náklady na kmenové učebny ani zájmové a
neformální vzdělávání.

Výzvy č. 9 a 10 nositele ITI PMO
ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – integrované projekty ITI
Výzva č. 9 k předkládání projektových záměrů

Výzva č. 10 k předkládání projektových záměrů

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
základní vzdělávání včetně bezbariérových
opatření

Opatření integrované strategie: O 3.1.1 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
včetně bezbariérových opatření

Opatření integrované strategie: O 3.1.1 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
včetně bezbariérových opatření

Ukončení příjmu projektových záměrů: 28. 2. 2017

Ukončení příjmu projektových záměrů: 28. 2. 2017

Ukončení realizace projektu: do 31. 10. 2018

Ukončení realizace projektu: do 31. 10. 2018

Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 10. 2018

Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 10. 2018

Celková dotace z EFRR: 120 000 000 Kč

Celková dotace z EFRR: 84 000 000 Kč

Maximální výše CZV projektu: 12 000 000 Kč

Maximální výše CZV projektu: 6 500 000 Kč

Výzvy č. 9 a 10 nositele ITI PMO
ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – integrované projekty ITI
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státního rozpočtu

Typy podporovaných projektů

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
EFRR 85 %, SR 15 %

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, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory).

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských
zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku
EFRR 85 %, SR 5 %
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované PO
EFRR 85 %, SR 5 %

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Soukromoprávní subjekty vykonávající VPČ, jejichž
hlavním účelem není vytváření zisku a současně
vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství
EFRR 85 %, SR 10 %

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích
EFRR 85 %, SR 0 % (sem patří zejména podnikatelské subjekty, i když
se jedná o školy či školská zařízení)

Bezbariérovost škol nelze realizovat jako samostatný
projekt, ale pouze ve vazbě na klíčové kompetence.

Výzvy č. 9 a 10 nositele ITI PMO
ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – integrované projekty ITI
Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

Kraje a organizace zřizované nebo zakládané
kraji

Žáci (studenti)

Obce organizace zřizované nebo zakládané
obcemi
Nestátní neziskové organizace

Církve a církevní organizace
Organizační složky státu a jejich PO
Další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit
Školy a školská zařízení v oblasti základního
(středního) vzdělávání a vyšší odborné školy

Osoby sociálně vyloučené
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
Pedagogičtí pracovníci
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací
působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb

Výzvy č. 9 a 10 nositele ITI PMO
ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – integrované projekty ITI
Podporované aktivity

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury
škol a školských zařízení ve vazbě na:

Stavby a stavební práce spojené s výstavbou
infrastruktury ZŠ, SŠ a VOŠ včetně vybudování
přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

•

Klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

•

Budování bezbariérovosti škol.

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.).

•

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k
internetu.

Nákup pozemků a staveb.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním
plánem vzdělávání (ZŠ) a Krajským akčním plánem
vzdělávání (SŠ a VOŠ).

Pořízení vybavení budov a učeben.
Pořízení kompenzačních pomůcek.
Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k
internetu.

Indikátory

5 00 00 – Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

•

Realizace projektu může být rozdělena na etapy.
Minimální délka jedné etapy je stanovena na tři měsíce.

•

Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let od provedení
poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP.

•

K projektovému záměru nepožadujeme dokládat žádné
přílohy.

•

Po oficiálním odeslání projektového záměru na adresu
ITI@plzen.eu již není možná konzultace záměru.

•

Projektový záměr lze upravit během jednání pracovní
skupiny nebo po domluvě i po pracovní skupině před
odesláním na ŘV ITI.

•

Projektový záměr projednaný Řídicím výborem ITI by
měl být v souladu s následně podanou projektovou
žádostí. (žadatel dokládá při podání žádosti čestné prohlášení)

Výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů
(od 2. 2. do 28. 2. 2017)
•

Žadatel zpracuje projektový záměr a po vyhlášení výzvy nositele ITI zašle tento záměr
na elektronickou adresu uvedenou ve výzvě (ITI@plzen.eu).

•

Do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu projektových záměrů bude žadatel pozván na
projednání záměru v Pracovní skupině Vzdělávání.

•

Řídicí výbor ITI vydá žadateli „Vyjádření o souladu/nesouladu se Strategií ITI PMO“
(jedna z povinných příloh žádosti)

•

Po vyhlášení výzvy ZS ITI podá žadatel prostřednictvím MS2014+ žádost o dotaci.

Děkuji za pozornost
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Mgr. Jiřina Koppová, e-mail: koppova@plzen.eu, www.iti-plzen.cz

