
 

 

 

 

RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY 4 – 2. aktualizace 

vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP 

 

pro výzvu IROP č. 68 - Komunitně vedený místní rozvoj – vzdělávání (CLLD) 

 



 

 

KAP – Liberecký kraj 

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (výzva IROP č. 68 – CLLD) 

Identifikace školy, 
školského zařízení 
či dalšího subjektu: 
název 
 

Název projektu1: Očekávané 
celkové 
náklady 
na projekt: 
v Kč 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu:  
od - do 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení2 

rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben3 

cizí jazyk přírodní 
vědy4 

technické 
a řemeslné 
obory5 

práce s digitál. 
technologiemi6 

Gymnázium, Frýdlant, 
Mládeže 884, 

464 01  Frýdlant, 
příspěvková organizace 

Modernizace 
přírodovědné laboratoře 

Gymnázia Frýdlant 

2 815 000 Kč 2018 - 2019 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Gymnázium, Mimoň, Letná 
263, 471 24 Mimoň, 

příspěvková organizace 

Jazyková laboratoř 
pro výuku cizích jazyků 

2 600 000 Kč leden 2018 - 
srpen 2018 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Gymnázium, Mimoň, Letná 
263, 471 24 Mimoň, 

příspěvková organizace 

Modernizace učeben, 
Gymnázium, Mimoň, 

Letná 263, příspěvková 
organizace 

4 500 000 Kč 2019 - 2020 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Střední škola hospodářská 
a lesnická Frýdlant, 

Modernizace učeben pro 
výuku cizích jazyků a IT 
na SŠHL Frýdlant, p. o. 

2 000 000 Kč 2020 - 2021 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

                                                           
1 Název projektu může být zkrácenou verzí popisu projektového záměru. 
2 Bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto. 
3 Rozšiřování kapacit kmenových učeben škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
4 Definice přírodních věd bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. 
5 Definice technických a přírodovědných oborů bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. 
6 Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 

 



 
Bělíkova 1387, Frýdlant, 
příspěvková organizace 

 
 
 
Schválila Regionální stálá konference v ______________ dne_________.   Podpis předsedy RSK ________________ 


