MAS Blaník podpoří vznik nových učeben pro volný čas
Vlašim, 19.11.2018
Místní akční skupina Blaník, z.s, byla založena v roce 2013 a připravuje dotační výzvy pro region, který
tvoří 44 obcí ORP Vlašim. MAS Blaník vyhlásila dne 19.11. 2018 osmou Výzvu MAS Blaník, z.s. IROP – Neformální a zájmové vzdělávání.
Celková výše financí, které jsou pro region určeny v rámci dotační výzvy na podporu neformálního a
zájmového vzdělávání činí 1 264 116 Kč, přičemž se jedná o maximální částku na jeden projekt.
Z dotace je možné hradit infrastrukturu pro neformální a zájmové vzdělávání. Tedy různé rekonstrukce
učeben a jejich vybavení pro takové aktivity, které slouží pro smysluplné vyplnění volného času.
církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního
vzdělávání a vyšší odborné školy, ale i další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální
vzdělávání v území (volnočas). Samotným účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání
v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory,
práce s digitálními technologiemi). Z dotace tedy mohou například vzniknout prostory jazykové,
počítačové, přírodovědné i technicky zaměřené kroužky a jiné zájmové činnosti. Může se jednat i o nové
vybavení těchto učeben.
Konkrétně je možné v rámci projektu realizovat následující aktivity:
•
•
•
•

stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání,
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
pořízení vybavení budov a učeben.

„Volný čas na venkově čím dál častěji děti tráví izolovaně u počítače nebo tabletu, vznik nových zázemí
pro smysluplné trávení volného času, ať už jsou to prostory pro kroužky při škole nebo jinou aktivitu
například místní neziskovky, považuji za velmi přínosnou věc pro region, kde dojíždění za podobnými
aktivitami je zejména z časových důvodů náročné“, říká Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně
sdružení.

MAS Blaník, z.s. bude všem zájemcům o dotaci poskytovat bezplatné konzultace k projektovým
záměrům a konzultovat podání žádosti o podporu do systému ISKP14+.
Žádosti o podporu jsou přijímány elektronicky na webovém portálu https://mseu.mssf.cz/, a to do dne
29.1. 2019.
Výzva je spolu se svými přílohami je vyvěšena na www.masblanik.cz.
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