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Podklady na zasedání ZM dne: 21. 10. 2021 
 

Název materiálu: IROP MAS Český ráj - Vzdělávání 4 
 

Předkládá: Mgr. Petra Houšková 

 

Vypracovala: Sabina Karešová 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Martina Marková 

 

Předložení materiálu uloženo:   

 

Přílohy:  
  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Projednáno v: Rada města Turnov dne 21. 10. 2021 

 

Vztah k rozpočtu města: bez vztahu k rozpočtu města 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení zastupitelé, 

 

MAS Českým rájem a Středním Pojizeřím byla vyhlášena 16. výzva k předkládání žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP - 

Vzdělávání 4. Jedná se o vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. 

Specifickým cílem výzvy je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Minimální výše 

celkových způsobilých výdajů projektu činí 200 tis. Kč, maximální 300 tis. Kč. Míra podpory 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu činí 95%. 

 

V rámci vyhlášené výzvy budou žádat o podporu dvě turnovské základní školy – ZŠ Skálova a 

ZŠ Žižkova. Školy budou žádat o podporu na vybavení odborných učeben pro smíšenou výuku 

v maximální možné výši 300 tis. Kč. Vybavení pořízené z projektu by umožnilo zajištění výuky 

ze školy v případě dalšího distančního vzdělávání nebo smíšené výuky, kdy část třídy zůstane ve 

škole a část doma z důvodu karantény.  

 

V případě přidělení dotace schválila Rada města na svém jednání dne 21. 10. 2021 

předfinancování tohoto projektu z rezervních fondů škol, nevzniknou tak nároky na městský 

rozpočet. Podání žádosti školami je předpokládáno na začátek listopadu 2021, samotná realizace 

se očekává po případném schválení žádostí o dotaci. Jedním z kritérií pro podání žádosti a získání 

bodového zvýhodnění je usnesení Zastupitelstva města. 
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Návrh na usnesení: 

 

ZM bere na vědomí  

podání žádosti organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP – 

Vzdělávání 4, předfinancování projektu bude zajištěno z vlastních zdrojů organizace. 

  

ZM bere na vědomí  

podání žádosti organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP – 

Vzdělávání 4, předfinancování projektu bude zajištěno z vlastních zdrojů organizace. 

 


