Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Výdaje projektu v Kč 1)

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Číslo
řádku

Název projektu
Název organizace

Zřizovatel (název)

Kraj realizace

IČ
organizace

Obec s
rozšířenou
působností realizace

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

Stav připravenosti projektu
k realizaci

Typ projektu 2)

s vazbou na podporovanou oblast
Obec realizace

Stručný popis investic projektu
celkové výdaje projektu

z toho
předpokláda
né způsobilé
výdaje EFRR

zahájení
realizace

ukončení
realizace

cizí jazyky

přírodní
vědy3)

stručný
popis, např.
zpracovaná
PD, zajištěné
výkupy,
výber
dodavatele

Oblast/Partner
vydané
stavební
povolení
ano/ne

polytech.
4)
vzdělávání

práce s
digitálními
tech.5)

x

x

Vsetín

1

Alcedo - středisko
volného času Vsetín

Město Vsetín

00851922

Revitalizace a modernizace
odborných učeben ZOO koutek,
modeláři, elektrotechnika,
keramika a výtvarný ateliér

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Revitalizace a modernizace odborných učeben
ZOO koutek, modeláři, elektrotechnika,
keramika a výtvarný ateliér

2 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

2

Alcedo - středisko
volného času Vsetín

Město Vsetín

00851922

Vybudování, revitalizace a
modernizace nahrávacího studia
Zlínský kraj
a zkušeben pro hudebníky.
Využití půdních prostor

Vsetín

Vsetín

Vybudování, revitalizace a modernizace
nahrávacího studia a zkušeben pro hudebníky.
Využití půdních prostor

5 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

Vsetín

3

Alcedo - středisko
volného času Vsetín

Město Vsetín

00851922

Revitalizace a modernizace
Klubu – komunitní centrum,
mobilní pódium, jevištní zvuk a
osvětlení

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Revitalizace a modernizace Klubu – komunitní
centrum, mobilní pódium, jevištní zvuk a
osvětlení

2 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

Vsetín

Město Vsetín

Vybudování střediska ekologické
výchovy Astacus (realizace
výukových a pobytových
programů, zájmových aktivit a
00851922
Zlínský kraj
táborů zaměřených na EVVO a
další oblasti, zázemí pro lesní
školku; ubytovací kapacita 80
míst)

Vsetín

Vsetín

Vybudování střediska ekologické výchovy
Astacus (realizace výukových a pobytových
programů, zájmových aktivit a táborů
zaměřených na EVVO a další oblasti, zázemí pro
lesní školku; ubytovací kapacita 80 míst)

45 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

Vsetín

Město Vsetín

00851922

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Zateplení budovy terénního střediska

3 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

Město Vsetín

00851922

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Vybudování venkovní učebny pro terénní
biologii

1 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

Město Vsetín

00851922

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Vybudování venkovní dílny (tradiční řemesla)

1 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

3 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

1 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

11 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

Vsetín

2 500 000,00 Kč

I.21

XII.23

Vsetín

2 500 000,00 Kč

I.21

XII.23

Vsetín

3 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

4

5
6
7

Alcedo - středisko
volného času Vsetín

Alcedo - středisko
volného času Vsetín
Alcedo - středisko
volného času Vsetín
Alcedo - středisko
volného času Vsetín

8

Alcedo - středisko
volného času Vsetín

Město Vsetín

00851922

9

Alcedo - středisko
volného času Vsetín

Město Vsetín

00851922

10

Alcedo - středisko
volného času Vsetín

11
12
13

Alcedo - středisko
volného času Vsetín
Alcedo - středisko
volného času Vsetín
Alcedo - středisko
volného času Vsetín

Zateplení budovy terénního
střediska
Vybudování venkovní učebny
pro terénní biologii
Vybudování venkovní dílny
(tradiční řemesla)
Bezbariérový areál terénního
střediska + revitalizace
zahradního mobiliáře
Budování přírodní zahrady
s EVVO prvky pro mimoškolní
vzdělávání dětí a mládeže

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Bezbariérový areál terénního střediska +
revitalizace zahradního mobiliáře

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Budování přírodní zahrady s EVVO prvky pro
mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže

Město Vsetín

Zateplení budovy Záviše
00851922 Kalandry včetně střechy (výměna Zlínský kraj
výplní – okna, dveře)

Vsetín

Vsetín

Zateplení budovy Záviše Kalandry včetně
střechy (výměna výplní – okna, dveře)

Město Vsetín

00851922

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Město Vsetín
Město Vsetín

Výměna elektroinstalace v
budově Záviše Kalandry
Výměna podlahové krytiny v
00851922
budově Záviše Kalandry
Oprava kuchyně v terénním
00851922
středisku Hájenka vč. Vybavení

Vsetín

Vsetín

Oprava kuchyně v terénním středisku Hájenka
vč. Vybavení

x

Vsetín
x

x

Vsetín
x

x

Vsetín

x

x

x

Vsetín

x

x

x

Vsetín

Vsetín

Diakonie ČCE - středisko
Diakonie ČCE
Vsetín

73633178

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Zvýšení kapacity Školičky Diakonie ČCE Vsetín

5 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

15

Diakonie ČCE - středisko
Diakonie ČCE
Vsetín

Otevření dětské skupiny /
mateřské školy ve městě
přístupné i pro další rodiny,
73633178 nejen z lokality Poschla,
Zlínský kraj
v případě registrování a
financování Školičky jako dětské
skupiny

Vsetín

Vsetín

Otevření dětské skupiny / mateřské školy ve
městě v případě registrování a financování
Školičky jako dětské skupiny

5 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

16

Farní sbor
Českobratrské církve
evangelické ve Vsetíně
(dolní sbor)

Vsetín

Vsetín

Vybudování prostoru s potřebným zázemím a
vybavením pro vzdělávání
a setkávání všech generací pod jednou střechou
nabídne široké spektrum vol-nočasových,
zájmo¬vých a vzdělávacích aktivit i poradenské
služby

18 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

14

Zvýšení kapacity Školičky
Diakonie ČCE Vsetín

Zlínský kraj

Výměna elektroinstalace v budově Záviše
Kalandry
Výměna podlahové krytiny v budově Záviše
Kalandry

x

Farní sbor
Českobratrské církve
Vybudování komunitního a
47659068
evangelické ve Vsetíně
vzdělávací-ho centra
(dolní sbor)

Zlínský kraj

x

x

x

studie
úprav
prostor

Vsetín

záměr

Vsetín

Vsetín

17

Masaryková veřejná
knihovna Vsetín

Město Vsetín

00851817

Vybudování učebny digitální a
informační gramotnosti

Zlínský kraj

Vsetín

Vsetín

Vybudování učebny digitální a informační
gramotnosti

1 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

4 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

18

Masaryková veřejná
knihovna Vsetín

Město Vsetín

00851817

Vybudování centra pro podporu
čtenářství pro pověřenou oblast
Zlínský kraj
vč. Samoobslužných zařízení a
technologicí

Vsetín

Vsetín

Centrum podpory čtenářství (pro pověřenou
oblast), rozšíření prostor pro čtenářské aktivity
s podporou čtenářské gramotnosti od 0 - 99 let,
instalace samoobslužných zařízení pro
zkvalitnění a zefektivnění výpůjčních služeb

19

Masaryková veřejná
knihovna Vsetín

Město Vsetín

00851817

Vybudování a vybavení
multimediální kreativní
Zlínský kraj
laboratoře a komunitní dílny –
zřízení „makerspace“ v knihovně

Vsetín

Vsetín

Vybudování a vybavení multimediální kreativní
laboratoře a komunitní dílny – zřízení
„makerspace“ v knihovně

4 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

Město Vsetín

Stavební úpravy – rozšíření,
modernizace, rekonstrukce a
revitalizace učebny a studijních a
čtenářských prostor včetně
00851817 bezbariérových úprav s využitím Zlínský kraj
venkovních prostor pro podporu
čtenářské gramotnosti, technický
a informační rozvoj a další
mimoškolní vzdělávání

Vsetín

Stavební úpravy – rozšíření, modernizace,
rekonstrukce a revitalizace učebny a studijních
a čtenářských prostor včetně bezbariérových
úprav s využitím venkovních prostor pro
podporu čtenářské gramotnosti, technický a
informační rozvoj a další mimoškolní vzdělávání

95 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

20

Masaryková veřejná
knihovna Vsetín

Vsetín

21

Základní umělecká
škola Kostka s.r.o.

Základní umělecká
škola Kostka s.r.o.

06462600

Výstavba nové budovy školy,
včetně zajištění bezbariérovosti,
Zlínský kraj
revitalizace zahrady a zhotovení
oplocení

Vsetín

Vsetín

Výstavba nové budovy školy, včetně zajištění
bezbariérovosti, revitalizace zahrady a
zhotovení oplocení

22

Základní umělecká
škola Kostka s.r.o.

Základní umělecká
škola Kostka s.r.o.

Vybudování technického zázemí
pro výuku digitálních technologií,
06462600 zejména počítačové grafiky a
Zlínský kraj
řízení osvětlovací a zkukařské
techniky, nákup nástrojů

Vsetín

Vsetín

Zlínský kraj

00851906

Zlínský kraj

Vsetín

Zlínský kraj

23
24

Základní umělecká
škola Vsetín
Základní umělecká
škola Vsetín

Zlínský kraj

Odhlučnění a zvuková izolace
učeben hudebního oboru
Vybudování nové učebny bicích
00851906
nástrojů
Rekonstrukce obecní budovy
bývalého pavilonu Mateřské
školy – kompletní rekonstrukce
00304042
budovy včetně vnitřního
vybavení pro volnočasové
aktivity.

25

Obec Lidečko

26

Centrum celoživotního Centrum celoživotního
Vybudování centra pro
04828496 celoživotní vzdělávání v Malé
vzdělávání Bystřička,
vzdělávání Bystřička,
s.r.o.
s.r.o.
Bystřici

27
28
29

Město Karolinka
Městys Nový
Hrozenkov
Obec Velké Karlovice

Městys Nový
Hrozenkov
Obec Velké Karlovice

00303909 Modernizace knihovny
Adaptace objektu 453 v Novém
00304131
Hrozenkově
00304417 Modernizace knihovny

30

Obec Zděchov

Obec Zděchov

00304484 Modernizace obecní knihovny

31

Obec Zděchov

Obec Zděchov

00304484

Obnova školní zahrádky doplnění herních prvků

Schváleno ve Vsetíně dne 28. 06. 2021 "Řídícím výborem MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III"

x

x

Vsetín

x

Vsetín

x

Vsetín

x

Vsetín

projekt je
ve fázi
přípravy, je
zpracován
záměr a
kalkulace.
Část
pozemku je
k dispozici,
o výkupu
další části
se jedná

78 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

Vybudování technického zázemí pro výuku
digitálních technologií, zejména počítačové
grafiky a řízení osvětlovací a zkukařské techniky,
nákup nástrojů

600 000,00 Kč

I.22

IX.25

x

Vsetín

Odhlučnění a zvuková izolace učeben
hudebního oboru

250 000,00 Kč

I.22

XII.23

Vsetín

Vsetín

Vybudování nové učebny bicích nástrojů

200 000,00 Kč

VI.21

VII.21

Zlínský kraj

Vsetín

Lidečko

Rekonstrukce obecní budovy bývalého pavilonu
Mateřské školy – kompletní rekonstrukce
budovy včetně vnitřního vybavení pro
volnočasové aktivity.

11 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

x

Zlínský kraj

Vsetín

Malá Bystřice

Vybudování centra pro neformální a zájmové
vzdělávání zaměřeného na vzdělávání v oblasti
přírodních věd

1 800 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

x

x

Střední Vsetínsko

Zlínský kraj

Vsetín

1 500 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

x

x

Valašsko - Horní Vsacko

Vsetín

Karolinka
Městys Nový
Hrozenkov

Modernizace knihovny

Zlínský kraj

Komplexní modernizace knihovny

7 500 000,00 Kč

I.21

XII.23

x

x

x

x

Valašsko - Horní Vsacko

1 000 000,00 Kč

I.21

XII.23

Zlínský kraj

Vsetín

Velké Karlovice

Zlínský kraj

Vsetín

Zděchov

Zlínský kraj

Vsetín

Zděchov

Modernizace knihovny pro potřeby zájmového
a neformálního vzdělávání včetně pořízení
vybavení
Modernizace knihovny pro potřeby zájmového
a neformálního vzdělávání včetně pořízení
vybavení
Revitalizace školní zahrady pro potřeby
zájmového a nerformálního vzdělávání

1 300 000,00 Kč

I.21

XII.23

200 000,00 Kč

I.21

XII.23

ne

není
projekt je
předmětem
ve fázi
stavebního
přípravy
povolení

Hornolidečsko

x

x
x

x

x

Valašsko - Horní Vsacko
zpracovaná
PD,
rozpočet

ano

Valašsko - Horní Vsacko
Valašsko - Horní Vsacko

Podpis:

ing. Tomáš
Pifka

Digitálně podepsal ing. Tomáš Pifka
Datum: 2021.06.30 08:22:11 +02'00'

Mgr. Ing. Jiří Růžička, předseda ŘV MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III

Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří).
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
•
Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
•
Člověk a jeho svět,
•
Matematika a její aplikace,
•
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
•
Člověk a svět práce,
•
Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.
Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů.
Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.
Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben
(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast.

