
Záznam ze setkání PS pro fnancování

Datum a čas setkání: 5. 3. 2019, 17:00-19:00 hodin

Místo setkání: kancelář MAP, Volnočasové centrum MH

Přítomni: 7 osob (viz prezenční listnaa

Program: 

1a aktualizace investčních priorit (Robert Rölca,

2a "dotační zpravodaj" pro ORP MH,

3a práce s regionálními fnančními zdroji (Blažena Huškováa,

4a Šablony II.

___________________________________________________________________________

Setkání zahájila Martna Kulíková návrhem, zda by bylo možné zasílat program budoucích setkání PS 
s několikadenním předsthem, aby měli členové možnost doplnit k bodům programu svá případná 
témata. 

1) Aktualizace investčnícc priorit (Robert Rölc)

Jednou za 6 měsíců je možné aktualizovat investční priority škol. Vzhledem k možnost čerpání dotací
z IROPu je potřeba oslovit ředitele ZŠ a MŠ (Robert Rölc, do kopie Martnu Kulíkovoua. Dotace jsou 
totž přímo vázané na investční priority (navššení kapacit, vybavení učebena. yy se budou 
aktualizovat v dubnu a následně pak v říjnu. Zároveň s rozesílkou informace o možnost aktualizovat 
investční priority poskytneme školám informaci, že MAS bude nejspíš v září 2019 vyhlašovat všzvu 
z IROPu  (navyšování kapacity počtu míst ve školách, vybavení odbornšch učeben ZŠa. Do programu 
lze zahrnout i neformální vzdělávání (oslovíme KDM Mladá Boleslav s detašovanšm pracovištěm 
v Mnichově Hradišta. 

Blažena Hušková uvedla jako možnou inspiraci MAP Fršdlanstko, kde probíhala debata pro školy nad 
projekty, které jsou součást investčních priorit – debatovalo se o tom, jaké jsou možné fnanční 
zdroje, kam se kterš projekt hodí. Další všzvy na základní školy zřejmě nebudou v tomto 
programovém období dále vyhlašovány. 

Robert Rölc též přislíbil zaslat členům PS novou verzi Analytcké zprávy o dotacích, fondech a 
nadacích v ČR (z prosince 2018a. 
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Až budou investční priority aktualizovány, Martna Kulíková si jejich seznam projde a zkusí se zaměřit
na to, jak školám poradit, kde dosáhnout na jejich naplnění.

2) Dotační zpravodaj pro ORP MH

Po vzoru kolegů z MAP Fršdek-Místek jsme se rozhodli zkusit vydat jedno číslo dotačního zpravodaje 
(nicméně navrhujeme jeho zjednodušení, přijde nám srozumitelnš pro osoby pohybující se v oblast 
dotací, pro běžné příjemce nikolia. Jednalo by se o soupis možnšch dotačních příležitost pro školy, 
školky, ale i spolky, knihovny a muzea. Ostatně právě pro spolky spatřujeme největší potřebnost 
podobného zpravodaje, kde by byly dotace přehledně vypsány a dotčené osoby by tak nemusely pro 
svůj záměr fnancování složitě hledat v různšch zdrojích. Ve zpravodaji by měly bšt vždy na prvním 
místě novinky a avíza všzvy, na dalších stranách pak všzvy, které trvají déle. Velmi důležité je vytvořit 
seznam příjemců a do rozdělovníků v neposlední řadě zařadit také zřizovatele, kteří mají u 
poskytování dotací poslední slovo. Odhadovaná časová náročnost 2-4 hodiny.

Úkoly: Martna Kulíková vytvoří do konce března ukázkovou stránku zpravodaje. Jana Šťastná doplní 
dotační ttuly. Markéta yomášová a Jana Šťastná provedou jazykovou korekturu a doladí i všslednou 
grafckou podobu.

Pokud bude mít občasník úspěch, popřemššlíme též o intervalu vydávání. yen by mohl bšt nastavenš 
asi jednou za 2 měsíce. V případě, že se některá zajímavá dotace do občasníku nesthne uvést, bude 
rozeslána zvlášť třeba jen dotčenšm subjektům. Jana Šťastná nabízí pomoc při sepisování žádost o 
dotace!

Věnovali jsme se též tématu, nakolik by byl pro jednotlivé školy přínosnš projektovš manažer coby 
zaměstnanec školy (projektového manažera na škole mají např. v Hovorčovicícha. Blažena Hušková 
označila takovéhoto zaměstnance jako „dotačního čiperu“ – mohl by MAP zprostředkovat školám 
informaci, nakolik je takovš člověk pro školy důležitš? Možná by se tomuto tématu mohl někdo 
z MAP věnovat, nabádat školy, ať zkusí žádat o různé dotace. Nicméně v rámci diskuse se objevil i 
protnázor – proč zřizovat takovouto pozici ve škole, když mnohde nefunguje např. komunikace mezi 
učiteli.

3) Práce s regionálními fnančními zdroji (Blažena Hušková)

Blažena Hušková nám představila svou vizi ohledně mobilizace místních fnančních zdrojů, z nichž by 
bylo možné fnancovat částečně některé z aktvit MAP II či aktvity, které tento projekt „přežijí“ (např.
zamššlená konference MAPex, různé akce pro dět, spolupráce škola. Mohl by vzniknout seznam 
místních frem, které by mohly (nebo se tak v současnost dějea pomoci s fnancováním konkrétních 
projektů ve vzdělávání (ne jen fnance, ale i materiální dary, autobus zdarma…a s tm, že jde o 
investci do dět, že je to smysluplná aktvita…

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz    
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138a



Podpora vzdělávání by u frem s vazbou na náš mikroregion mohla bšt zajímavá. Pravděpodobně 
žádná organizace nemá přímo sekci, která řeší společenskou odpovědnost frem (CSRa. Proto je ve 
valné většině důležitá osobní komunikace a přesnš popis projektu, co se z fnančního daru zaplat. 
Příjemcem by pak bylo město, které by peníze následně použilo na danou věc.

Mobilizovat místní zdroje tedy můžeme v případě, kdy máme jasně danš projekt. Seznam i s osobami,
které oslovit, je ale potřeba udělat dříve. Možná by ale tato snaha byla kontraproduktvní – možná 
mají školy své „vlastní“ sponzory, které nechtějí sdílet s ostatními.

Velmi zajímavš by byl také seminář pro spolky, ale i ředitele škol a podobně, jak oslovit frmy ohledně
podpory nějakého projektu.

4) Šablony II

Markéta yomášová zjišťovala, jaká je situace ohledně Šablon II u našich MŠ a ZŠ s cílem 
zprostředkovat školám seminář ohledně Šablon II. Většinou už čerpaly Šablony I a následující si pak 
řeší buď samy, nebo mají najatou agenturu, která jim projekt zpracovává. O seminář tedy zájem mezi 
školami není.

5a Dodatečný bod: aktualizace demografckk studie

Martna Kulíková navrhla, že by se z paušálu MAPII mohla zafnancovat rozsáhlejší demografcká 
studie, jejíž modely pro prognózy počtu obyvatel (a zejména školkovšch a školních děta nejen 
v Mnichově Hradišt, ale i v okolních obcích by ve velké míře velmi pomohly v plánování kapacit MŠ a 
ZŠ, což nás v dnešní době trápí asi nejvíce.

Aktualizovat demografckou studii se sice doporučuje zhruba jednou za 3 roky, ale nyní by do studie 
bylo zahrnuto více faktorů. Zadání zpracovává Ondřej Šindelář a poptávat bude frmu Všzkumy 
Soukup, se kterou má město pozitvní zkušenost z předchozí demografcké studie.

Datum a místo dalšíco setkání: bude domluveno operatvně

Záznam vypracovala: Jana Šťastná
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