
 

 

Integrovaný regionální operační program 

Výzva č. 87 a č. 88 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. 
 

Výzvy č. 87 a 88 budou zaměřeny na navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a dětských 

skupin. Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.  

 

Příjem žádostí: od října 2018 

Rozdělení výzev: výzva č. 87 – pro území ČR mimo hl. města Prahy 

   výzva č. 88 – pro sociálně vyloučené lokality 

Alokace výzev: 211 mil. Kč (výzva č. 87) / 494 mil. Kč (výzva č. 88)  

Výše rozpočtu: 250 tis. Kč – 7 mil. Kč 

Výše dotace v %: 85 % - 100 % (dle typu subjektu žadatele) 

 

Podporované aktivity: 

• Navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a dětských skupin. 

Způsobilé výdaje: 

• Stavba: 

o výstavba nové budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, 

o rozšíření stávající budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, 

o stavební úpravy stávající budovy pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání 

nebo jiného objektu pouze z důvodu rozšíření stávající kapacity předškolního 

vzdělávání či vzniku zcela nového vzdělávacího zařízení, 

o stavební úpravy objektu související s podporou sociální inkluze v rámci projektu 

rozšíření kapacit (např. zajištění bezbariérového přístupu), 

o budování související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v 

rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby. 

• Nákup staveb: 

o nákup budovy (celé nebo její části), která bude sloužit pro péči o děti do 3 let nebo 

předškolní vzdělávání, 

o pořízení alternativních pobytových zařízení (např. jurty, unimobuňky / obytné 

kontejnery). 

• Pořízení vybavení budov, učeben: 

o pořízení nábytku, 

o vybavení zázemí infrastruktury pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání 

(vybavení pro třídy, společné prostory, zázemí pro personál, šatny, toalety, jídelna 

apod.), 

o pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro 

zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným dětem. 

• DPH: 

o pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu, 

o DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje. 

Cílové skupiny: 

• děti do 3 let 

• děti v předškolním vzdělávání 

• osoby sociálně vyloučené 

• osoby ohrožené sociálním vyloučením 

• osoby se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

• pedagogičtí pracovníci 



 

 

Oprávnění žadatelé: 

• školy a školská zařízení 

• kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• NNO, církve, církevní organizace 

• OSS, PO OSS, 

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 


