Záznam ze setkání PS pro financování
Datum a čas setkání: 4. 9. 2019, 9:00-11:00 h
Místo setkání: kancelář MAP, Volnočasové centrum MH
Přítomni: Martina Kestnerová, Kamila Kořánová, Jana Šťastná, Markéta Tomášová
Omluveni: Robert Rölc, Tomáš Voleský
Program:
1) Další číslo dotačního bulletinu,
2) informace ze semináře ohledně grantu od Škoda Auto (Jana Šťastná),
3) informace o budoucím projednávání a připomínkování Dokumentu MAP (Martina
Kestnerová),
4) další.
___________________________________________________________________________

1) Další číslo dotačního bulletinu
Jana Šťastná a Martina Kulíková debatovaly nad strukturou prvního čísla. Obě se shodly, že
je nutná konzultace před vydáním dalšího čísla. Jana Šťastná doplní základní informace
(zejm. koho podporují) k nadacím a fondům, které se do minulého čísla nedávaly. Mohl by
tak vzniknout speciální výtisk se seznamem nadací. Domluvena byla také vyhovující stávající
struktura, která obsahuje vše potřebné pro rychlou orientaci čtenářů. Do 25. září 2019 Jana
s Martinou společně prokonzultují další číslo dotačního bulletinu, který by následně vyšel v 1.
polovině října (další pak v prosinci).
Následovala další debata na téma, jak často občasník vydávat. Při příliš častém nákladu by se
mohly informace o jednotlivých dotacích duplikovat. Naopak pokud by byl občasník vydáván
jen velmi zřídka, mohly bychom o nějaké dotace přijít z důvodu krátkého časového úseku pro
přihlášení. I tak je ale nutné některé dotace s krátkou možností přihlášení projektu posílat
cíleným emailem přímo na instituce, kterých se to týká.
Došly jsme k závěru, že by bulletin měl vycházet jednou za 2 měsíce s tím, že by další číslo
vyšlo asi v polovině října a bude v něm i upozornění na výzvy Středočeského kraje.
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Jana s Martinou se spojí telefonicky nebo sejdou poté, co budou mít hotové podklady. Jana
zpracovává neziskový sektor a Martina zajímavé dotační tituly pro obce, muzea, knihovny,
školy.
Speciální dotace s krátkou možností přihlášení je potřeba poslat cíleným emailem!

2) Informace ze semináře ohledně grantu od Škoda Auto
Ve čtvrtek 29. 8. 2019 se Jana Šťastná zúčastnila semináře pro žadatele z dotačního titulu
Nadace Škoda Auto. Jedná se o dotace Občanská společnost, 2.výzva. Na semináři byla jasně
popsána podstata dotací komunitních projektů. Jana se stala osobou, na kterou je možné se
obracet v případě rady při podání projektu.

3) Informace o budoucím projednávání a připomínkování Dokumentu MAP
Martina Kestnerová přečetla mail od Roberta Rölce. Blíží se totiž konec platnosti ročního
akčního plánu (samostatný dokument, vlastně souhrn projektů). Je nutné dotazníkové šetření –
obesílání škol prostřednictvím koordinátorů. Vyplnění dotazníku bude finančně odměněno.
Po sběru dat dojde k jejich zpracování, úpravě, připomínkování a následovat bude zpráva o
realizaci.
Dojde k úpravě Dokumentu MAP (aktualizovaná analytická, strategická a implementační část
musí být schválená tak, aby se mohla předložit do 1. ZoR po uplynutí poloviny projektu,
zhruba tedy po květnu 2020) – pracovní skupiny budou připomínkovat SWOT 3 analýzu (u té
se měnila metodika tvorby, dojde pravděpodobně k větším úpravám), dále akční plán (zde by
změny nemusely být tak velké). Upravena bude i analytická část (u té vyčkáváme, až dodají
školy informace o výkazů, Robert Rölc je následně zapracuje, pak je přepošleme členům PS –
členové PS data následně budou připomínkovat).
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4) Ostatní
Martina Kulíková informovala členy PS o projektu z Česko-německého fondu budoucnosti,
v jehož rámci dochází k česko-německé výměně, zapojeny jsou z MH ZŠ Studentská
i Sokolovská a GMH (projekt spolupráce škol). Dále též o úspěšném projektu o vodě ŠKOENERGO FIN), který bude realizovat MŠ Jaselská v průběhu tohoto školního roku.
Došlo též k upřesnění organizačních záležitostí týkajících se prezentace Demografické studie
ORP Mnichovo Hradiště, která se uskuteční 19. 9. 2019 ve Volnočasovém centru MH od 16
do 17:30 h. Samotná prezentace zabere zhruba 30 minut, zbytek bude věnován diskusi.
Martina Kulíková obešle starosty okolních obcí, Markéta Tomášová obešle ředitele škol,
zastupitele, členy vzdělávací komise, členy pracovní skupiny pro financování a řídícího
výboru.

Termín dalšího setkání PS: proběhne na přelomu listopadu a prosince

Záznam vypracovaly: Jana Šťastná a Markéta Tomášová
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