1. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme
do škol a kvalitního vzdělávání
na území MAS Telčsko
Datum vyhlášení výzvy
30. 04. 2018
Datum semináře pro
žadatele:
04. 05. 2018 v 9:00
Datum zahájení příjmu
žádostí o podporu:
14. 05. 2018 8:00
Datum ukončení příjmu
žádostí o podporu:
31. 05. 2018 12:00
Investice pod CLLD max.:
95 % EFRR + 5 % příjemce
Finanční alokace výzvy:
3.684.240,- Kč
max. způs. Výdaje:
3.684.240,- Kč

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:
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 budoucí uplatnění na trhu práce
v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvu:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin
V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235

Oprávnění žadatelé:
školy a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního vzdělávání, další
subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, obce, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, NNO,
církve

Seminář pro žadatele 4. 5. 2018 v kanceláři MAS Telčsko od 9:00 hodin.
Konzultace po telefonické domluvě v kanceláři MAS Telčsko.
Magda Pojerová a Mirka Štěpánková, tel.: 778 412 690 nebo 567 223 235
www.telcsko.cz/mas

