Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení
Identifikace organizace (školy či školského zařízení)

Výdaje projektu v Kč

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

Naplňování indikátorů

Typ projektu 2):

Stav připravenosti projektu
k realizaci

s vazbou na podporovanou oblast IROP

Seznam
projektů

1

2

3

4

5

Žadatel

Zřizovatel
(název, IČ)

Název organizace

Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec,
Růžová 10

Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec,
Růžová 10

IČ školy či
školského
zařízení či
jiného
subjektu

Název projektu
IZO

REDIZO

Jihočeský kraj,
Zastřešení terasy DDM
70890650
42409152 108017010 600028127 Jindřichův Hradec

Obec
realizace

Stručný popis investic projektu

Růžová 10,
377 01,
Jindřichův
Hradec II

Zastřešení terasy (stavební úpravy č. p. 10, Růžová
10, J. Hradec) – vznik dvou nových odborných
učeben pro přírodovědné oddělení a práci s digitální
technologií = rekonstrukce + zasíťování + vybavení.

Stavební úpravy – půdní
Tábor č. p.
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí Jihočeský kraj,
vestavba objektu č. p. 346, 346, 390 01
346
346
70890650
Tábor
60061847 060061847 600028364 k. ú. Tábor

Dům dětí a mládeže, Prachatice,
Ševčíkova 273

Objevujeme svět uvnitř i
venku aneb modernizace
specializovaných učeben s
Jihočeský kraj,
venkovní částí v CEV
Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 70890650
273
75044498 163100161 663100151 Dřípatka

Soumarská
1836,
Prachatice
383 01
(CEV
Dřípatka)

Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Jihočeský kraj,
Výstavba přírodní učebny v Přední
Zimního stadionu 1
Zimního stadionu 1
70890650
Výtoň
60077638 060077638 600028011 Přední Výtoni

Jihočeský venkov, z.s.

Jihočeský venkov, z.s.

X

03674045 X

X

Centra neformálního
vzdělávání JIHOČESKÝ
VENKOV (CNfV JihVenkov)

Libějovice,
Nákří, Vyšší
Brod, Nová
Pec, Lišov,
Truskovice

Jedná se o stavební úpravy a nástavbu stávajícího
objektu půdního prostoru na 2 nové prostory pro
zájmové vzdělávání, sklady, kabinet, úklidovou
místnost a sociální zázemí (WC ženy a invalidé, WC
muži) a recepce. Nákup vybavení – variabilní školní
lavice a nábytek, sedací vaky, audiotechnika.
Projekt vybaví 3 specializované přírodovědné
učebny (laboratoře, výukové učebny a
polytechnické učebny), z nichž jedna bude mít i
svou venkovní část s pergolou a dřevěnými
vzdělávacími prvky venku v zahradě. K budově bude
přináležet systém úspory dešťové vody (3–4 nádrže
o objemu 120 l) a solární systém pro dobíjení
drobných zařízení.
Cílem projektu je vybudování celoročně využívané
přírodní základny – srubu v místě současné kuchyně
s jídelnou. Tato budova bude samostatně funkční,
vybavená pro vzdělávání pro cca 50 osob, s
prostory pro výuku přírodních věd, technických a
řemeslných oborů a cizích jazyků, s možností výuky
přímo v terénu.
Cílem vytvoření sítě center neformálního vzdělávání
s lokací mimo regionální centra „na jihočeském
venkově“ (CNfV JV) je zvýšení dostupnosti tohoto
typu činností podporujících rozvoj klíčových
kompetencí dětí, žáků a studentů a současně
rozvíjející lokální dobrovolnictví, komunity a
leadership. Lokace center neformálního vzdělávání
v rámci sítě CNfV JV: Libějovice „Stará škola“ (ST),
Nová Pec „Stará škola“ (PT), Vyšší Brod „Hrudkov“
(ČK), Nákří „Návesní“, Lišov „Zahradní“ (ČB) a
Truskovice „Luční“ (ST); jedná se o zásadní stavební
rekonstrukce objektů včetně napojení na sítě a
pořízení vybavení pro potřeby neformálního
vzdělávání.

Celkové výdaje
projektu

3) 4) Viz soubor "Podporované obory klíčových kompetencí"
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Zahájení
realizace

Polytechni Práce s
Ukončení
Přírodní
cké
digitální
Cizí
jazyky
realizace
vědy 3)
vzděláván mi tech.
5)
í 4)

X
4 100 000 Kč

10/2023

8 000 000 Kč

05/2023

Název
indikátoru

Stručný popis
např. zpracovaná
PD, zajištěné
výkupy, výběr
dodavatele

X

10/2024

13 zpracovaná PD

X

X

10/2024

27 zpracovaná PD

X

1 720 000 Kč

06/2022

11/2027

25 projektový záměr

X

16 900 000 Kč

09/2022

107 000 000 Kč
137 720 000 Kč

05/2023

X

X

12/2023

50 projektová studie

X

1) Podíl EFRR bude doplněn/přepočten v aktualizaci RAP dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou 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.

z toho podíl
EFRR 1)

Cílová
hodnota
dosažená
realizací
projektu

10/2026

X

X

X

366 projektový záměr

Vydané stavební
povolení ano/ne

