
 

 

Dotazy MŠ/ZŠ/SŠ 

1. Co přesně znamená etapa projektu, co ji vymezuje, jaký je její obsah? 

V některých specifických cílech může být realizace projektu rozdělena na etapy. Etapy by měly tvořit 

přirozený funkční celek aktivit. Víceetapové projekty jsou rozdělené do více časových úseků, aby etapy 

byly uzavřeným logickým celkem, byly ukončeny výstupem a byly kontrolovatelné, aby bylo možno 

ověřit jejich splnění v souladu s výstupem a termíny stanovenými v  žádosti o podporu. Etapy na sebe 

musí časově navazovat a nesmí se překrývat. Údaje na této záložce musí být vyplněny v souladu 

s údaji na záložce Projekt. Etapa nesmí začínat dříve, než začíná realizace celého projektu, resp. končit 

později než končí realizace celého projektu. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce. 

2. Jedna etapa projektu je ukončena před podáním žádosti, ale projekt ještě není finalizován, je to 

problém pro financování projektu (etapy)? 

Průběžnou ZoR projektu není možné podat před schválením prvního právního aktu. V případě, že bude 

ukončená etapa před vydáním prvního právního aktu, musí příjemce před ukončením etapy podat 

Žádost o změnu ke sloučení s následující etapou. V případě, že před datem podání žádosti anebo 

schválení prvního právního aktu bylo ukončeno více etap, musí být ukončené etapy sloučeny do jedné. 

Závěrečnou ZoR projektu rovněž není možné podat před schválením prvního právního aktu. V případě 

ukončení projektu před vydáním prvního právního aktu, může být závěrečná ZoR projektu a ZŽoP 

podána po jeho schválení, nejpozději do 20 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu (viz 

Upozornění v kap. 4.1.2. těchto Pravidel). Datum ukončení poslední etapy musí být shodné s datem 

ukončení realizace projektu, uvedeným v právním aktu. 

Žádost o platbu za etapu lze podat nejdříve po vydání právního aktu. V případě, že by etapa byla 
ukončena před schválením právního aktu, bude nutné zažádat o prodloužení etapy a podat 
zjednodušenou žádost o platbu a zprávu o realizaci do 20 pracovních dní od vydání právního aktu. 
V případě, že před datem podání žádosti anebo schválením prvního právního aktu bylo ukončeno více 
etap, musí být ukončené etapy sloučeny do jedné. 

3. Vedlejší příjmy z pronájmu v rámci projektu, kolik procent času lze pronajímat? Respektive jsou 

zde nějaké jiné podmínky? 

Vybudovaná infrastruktura může být využívána na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud nepřesáhne 

15 % roční kapacity podpořené infrastruktury, nejenom jako funkčního celku, ale i dílčích výstupu 

projektu (např. upravená učebna, pořízený kus odborného vybavení). 

Komerčně se mohou využívat do 15% časového využití té kapacity, pokud se to bude používat pro 

ziskové účely (=vrácení dotace, specifická pravidla) 

4. Je cena pozemku zahrnutá do ceny nemovitosti a podporovaná? Možnost koupit pozemek, 

budovu zdemolovat (opravit) a vystavět novou? 

Způsobilý výdaj je nákup budovy (celé nebo její části), která bude sloužit SŠ a VŠ vzdělání, včetně 

pozemku, na kterém budova stojí. Způsobilý je nákup pozemku pro výstavbu nové budovy nebo 

přístavbu stávající budovy (SŠ/VŠ) do 10 % CZV. 

Při nákupu pozemku včetně budovy musí být ze znaleckého posudku jasně patrná cena určená zvlášť 

pro pozemek a zvlášť pro budovu. Cena pozemku musí být do 10 % CZV. Nezpůsobilé výdaje jsou 

nákup budov určených k demolici. Nezpůsobilý výdaj je i nájemné za pronájem budovy. 

5. Indikátor 5 00 00 – SŠ zajišťuje dílenský výcvik pro ZŠ, kolik to je zařízení hodnota 1 nebo 2? 



 

 

Hodnota indikátoru je 1, podpořena je pouze SŠ, ZŠ figuruje pouze jako partner/spolupracující subjekt 

a hodnotu indikátoru neovlivňuje 

6. Může být za etapu považován i např. nákup pozemku, respektive budovy? 

Čekáme na reakci CRR 

7. Může škola/instituce (stejné RED IZO) postavit novou budovu mimo areál školy? Například na 

jiném pozemku v katastru dotčené obce? 

Čekáme na reakci CRR 

8. Jak je definována odborná učebna? Její parametry, např. velikost, povinné vybavení atd.? Nebo 

toto definováno není a je důležitý pouze účel využití učebny? 

Čekáme na reakci CRR 

9. Realizace projektu nesmí být ukončena před vydáním Rozhodnutí nebo před podání žádosti o 

podporu? Platí stejná podmínka pro všechny výzvy, respektive aktivity? 

Čekáme na reakci CRR 

10. SOŠ a SOU mají dvě IZA, které se používá, RED IZO nebo IZO? Zejména i ve vztahu k indikátoru 

„Počet podpořených vzdělávacích zařízení“ 

Čekáme na reakci CRR 

11. U pronájmu pozemku je nájemné uvedené jako způsobilý výdaj. Je to stejně v případě 

pronájmu budovy nebo v tomto případě se jedná o nezpůsobilý výdaj? 

Čekáme na reakci CRR 

12. Kritérium zaměřené na zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérovosti vzdělávacích zařízení – je 

nutné zajistit bezbariérovost objektu i v případě, že se bude jednat o projekt jen na vybavení 

pomůckami bez stavebních úprav např. vybavení pro učebnu přírodovědných oborů? Nebo v tomto 

případě je podmínka splněna při pořízení speciálního vybavení nebo kompenzačních pomůcek? 

(Takto to chápeme, ale prosíme o potvrzení) 

Čekáme na reakci CRR 

13. Je možné mít před podáním žádosti vysoutěženého zhotovitele stavby? Jde o to, že v tu chvíli 

budou známy přesné náklady, zatímco před tím se uvažuje pouze odhad cen dle projektu. 

Čekáme na reakci CRR 

14. Při posuzování souladu s místním akčním plánem nebo Strategickým rámcem MAP bude nutné 

mít souladný název projektu, tj. mít shodný název projektu uvedený v žádosti a ve Strategickém 

rámci MAP? Případně, když bude podán projekt, který sdružuje dílčí projektu/aktivity, které jsou 

ve Strategickém rámci uvedeny samostatně jako jednotlivé prioritizované projekty, bude to 

v pořádku? Vím, že toto bude předmětem kontroly u ZS, nicméně jaký bude postup v případě 

hodnocení projektů podaných do výzvy pro individuální projekty? 

Čekáme na reakci CRR 

 


