
 

                                                                                                        

ZÁPIS Z 

PRVNÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KULTURNÍ 

POVĚDOMÍ A VZTAH K MÍSTU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: Sokolovna, Zahrádky 

Datum a Čas: 29. 11. 2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Možnosti financování, dotace 

3. Diskuze  

4. Termín příštího setkání PS 

 

1) Program pracovní skupiny byl schválen 

 

2) Prezentace k finančním zdrojům pro financování kulturních akcí a pro rozvoj 

kulturního povědomí – obecné informace 

 

 

- Šablony - OP VVV- podporuje investice do rozvoje lidského potenciálu a zlepšení 

kompetencí pro trh práce. Zaměření na rozvoj vzdělávání s důrazem na zlepšení 

klíčových kompetencí absolventů a na posílení adaptability a flexibility lidských 

zdrojů – v případě zájmu je možnost využít k metodické pomoci Bc. Kateřinu 

Hnízdovou v LAG Podralsko 

- IROP - infrastruktura, vybavení škol, bližší informace lze získat u PhDr. Dagmar 

Strnadové, LAG Podralsko 

- OPŽP- ochrana a udržitelné využívání zdrojů, ochrana klimatu a zlepšení kvality 

ovzduší, ochrana přírody a krajiny a bezpečné prostředí. Cílem je snížení 

energetické náročnosti zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 

konstrukcí budov, bližší informace lze získat u paní Dagmar Strnadové, LAG 

Podralsko 

- Přeshraniční spolupráce - Školy mohou využít dotaci na příhraniční spolupráci 

v projektech, které jsou zaměřeny na aktivní spolupráci mezi zúčastněnými 

subjekty. Mezi podporované aktivity patří např.: projekty zaměřené na 

environmentální vzdělávání, semináře, sportovní soutěže, společné pobyty, výlety 

a jednodenní akce a mnoho dalších. 

- Dotační programy MŠMT 
- – spoluúčast 30%, doba podání (10),(11) v daném roce, projekt by měla podávat 

nezisková organizace, menší peníze na malé akce 



 

                                                                                                        

- Lbc. Kraj  
- MŽP-SFŽP (přírodní a školní zahrady, zázemí lesních MŠ,..) 

- Cílem je podnícení ekologického myšlení 

- Využití přírodních materiálů (dřevo, kámen, voda,..), než plastové klouzačky, 

atp…. 

- V případě zájmu na vybudování sportovišť na zahradách (kontaktovat LAG 

Podralsko pro bližší informace) 

- ESF – prioritním cílem ESF není vzdělávání. Hlavním cílem je, aby rodiče mohli 

chodit do zaměstnání. Zřízení klubů, kde bude placená pečující osoba po dobu 2 

nebo 3 let. O prázdninách jsou pořádány např. příměstské tábory,… V případě 

schválení je financování v celé výši, 100% dotace. 

 

Další zajímavé výzvy: 

 

 ERASMUS+, PROJEKTY SPOLUPRÁCE  

Add ERASMUS+ PŘÍLOHA 1 pod zápisem pdf - vzdělávací program EU (zde najdete 

všechny odkazy) 

-období 2014-2020 (dokončení projektu do (8) 2022) 

-projekty zaměřené na spolupráci mezi školami (postačí 2 školy), jehož výstupem bude 

vzdělávání, odkudkoliv na území EU 

-výběr jakéhokoliv tématu, ale výstupem bude spolupráce 

-možnost financování dopravy a pobytu v celé výši 

-možná účast – MŠ, ZŠ, ZUŠ 

-zahájení projektu kdykoliv od 1.9.2019-31.12.2019 

-délka 12-24měsíců 

-krátkodobé mobility se žáky (učitelé jako doprovod, pobyt je také plně hrazen) 

-krátkodobá školení pro pedagogy 

-Může být cíleno také na vzdělávání samotných pedagogů 

 

VÍCE ZDE: 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/ 

 

Partnerství škol (School exchange partnerships) 

(alokace 70% z přiděleného rozpočtu pro Projekty spolupráce v sektoru školního vzdělávání) 

Zjednodušený typ projektů pro školy, který umožňuje mateřským, základním a středním 

školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT (ke dni podávání žádostí) realizovat projekty 

mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů 

školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo 

organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně 

šířeny i mimo zapojené školy. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. 

V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na 

partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a 

dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže. 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
http://rejskol.msmt.cz/


 

                                                                                                        

Výhody tohoto typu partnerství:   

 minimální počet partnerů: 2 

 zvýšená podpora mobilit učitelů a žáků; 

 zjednodušená a kratší žádost o grant; 

 specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na 

grantových prostředcích samostatně (tzn. žádost o projekt podává pouze koordinátorská 

škola, ale v případě schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se svoji národní 

agenturou a každá škola obdrží svůj podíl grantu); 

POZOR! Specifická kritéria: 

 délka projektu: 12 - 24 měsíců (pouze v případě realizace dlouhodobých mobilit je možné 

realizovat projekty v rozmezí 24-36 měsíců, pokud je tato délka zdůvodněna v žádosti) 

 maximální počet partnerů: 6 (vždy se musí jednat o školy z tzv. "programových zemí" 

programu Erasmus+, tzn. členské státy EU + Norsko, Island, Turecko, Lichtenštejnsko, 

Makedonie) 

 Rozpočet - v rámci tohoto typu projektů je možné žádat o příspěvek pouze v rámci 4 

rozpočtových kategorií 

o Projektové řízení a organizace - slouží k financování veškerých aktivit spojených s realizací, 

administrací a organizací projektu 

o Mezinárodní vzdělávací aktivity - slouží k financování cestovních a pobytových nákladů 

učitelů a žáků v rámci níže uvedených mobilit 

 Krátkodobé výměnné pobyty žáků (3 dny až 2 měsíce) 

 Krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce) 

 Dlouhodobé mobility žáků (2 - 12 měsíců) 

 Dlouhodobé mobility učitelů (2 - 12 měsíců) 

o Náklady na účastníky se specifickými potřebami - musí být předem zdůvodněno v žádosti o 

grant! 

o Mimořádné náklady - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant! 

 Maximální výše grantu: 16 500 EUR pro jednu školu na jeden rok (na základě tohoto 

"vzorce" se spočítá maximální výše grantu pro celý projekt, konkrétní rozdělení mezi 

jednotlivé partnery záleží následně na zapojených školách) 

(Není možné žádat o grant v rámci položek "Mezinárodní projektová setkání", "Mzdové 

náklady na tvorbu zásadních výstupů" a "Diseminační akce". Bližší podrobnosti o rozpočtu 

jsou uvedeny v Příručce k programu Erasmus+ pro Výzvu 2019.) 

 

 PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

- Rozdíl od Erasmu je územní vymezení, Euroregion Nisa, kde je podporována 

spolupráce 

- FOND MALÝCH PROJEKTŮ: 

- http://www.ern.cz/ 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://www.ern.cz/


 

                                                                                                        

Základní informace: 

1) Obsah podpory 

 Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí 

 Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a 

sportovních akcí 

 Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků 

 Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti 

 Projekty práce s veřejností a propagace území, vytváření vícejazyčných publikací a 

informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce) 

 Zpracování analýz a dokumentací při přípravu projektů v rámci Programu spolupráce 

 Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí 

2) Druh a výše podpory 

Podpora je poskytována jako projektová podpora ve formě nevratné dotace na principu 

zpětného proplacení uskutečněných výdajů. 

Celkové výdaje na malý projekt nemohou překročit částku 30.000 €. Výše podpory činí max. 

85 % celkových způsobilých výdajů, avšak nanejvýš 15.000 € z prostředků ERDF. Vlastní 

podíl činí nejméně 15 % celkových způsobilých výdajů. 

Projekty jsou koncipovány pouze jako jednostranně financované. V jednom projektu uplatňuje 

výdaje vždy jen jeden z partnerů. 

3) Způsobilé výdaje 

 Personální náklady a režijní výdaje jsou podporovány paušální sazbou 

 Náklady na externí odborné poradenství a služby 

Služby související s organizací a realizací akcí nebo zasedání 

nájemné za prostory 

catering / stravování 

tlumočnické a překladatelské služby vč. nájemného za konferenční techniku 

honoráře pro přednášející a osoby s odbornými znalostmi 

náklady na cestování a ubytování účastníků 

náklady na cestování a ubytování externích odborníků 

náklady na dopravu 

věcné ceny do soutěže 

poplatky odváděné kolektivním správcům autorských práv 

výdaje na povinné pojištění účastníků akcí 



 

                                                                                                        

Výdaje na propagaci, komunikaci, publicitu nebo poskytování informací v souvislosti 

s projektem, menší předměty v souvislosti s propagací, komunikací, publicitou nebo 

poskytováním informací s vazbou na projekt. 

Výdaje na vývoj, úpravy a aktualizaci systémů informačních technologií a internetových 

stránek. 

Výdaje na analýzy pro přípravu velkých projektů v rámci Programu spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Sasko. 

Účast na akcích, účastnické poplatky, vstupné. 

Práva duševního vlastnictví. 

 Výdaje na vybavení 

4)  Nezpůsobilé výdaje 

 pokuty a výdaje na mimosoudní a soudní právní spory 

 úroky z dlužných částek 

 dary 

 leasing 

 náklady související s kolísáním směnných kurů 

 odpočitatelná daň z přidané hodnoty 

 skonta, pokud je příjemce skutečně platil 

 výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími 

subjekty, výjimkou jsou dodávky od nepodnikatelských  subjektů sídlících v dotačním 

území a podmínky, že fyzická osoba nebo právnická osoba přímo vykonávající tyto 

kulturní a umělecké činnosti mají též sídlo v dotačním území a jimi dodávaná kulturní 

a umělecká činnost není hlavním zdrojem jejich příjmu  

 5) Obecné 

Dotačními prostředky budou podpořeny malé projekty zaměřené na setkávání. Projektové 

aktivity mají vést k zintenzivnění přeshraniční informace, komunikace a spolupráce mezi 

občany, občanskými sdruženími, úřady a dalšími neziskovými sbujetky ve společném 

programovém území. 

Z podpory jsou vyloučeny investice. 

Doporučená maximální délka projektu je 12 měsíců. Registrace projektu může uznatelnost 

výdajů a tím i délku projektu prodloužit max. na 1,5 roku. Projekt proto nemůže být předložen 

a zaregistrován příliš brzy před svou realizací. 

Postup podání projektová žádosti 

Projektová žádost a podrobný rozpočet projektu se vyplňují v elektronické formě. Projektové 

žádosti mohou být odevzdávány průběžně. 



 

                                                                                                        

Ve formuláři projektové žádosti je třeba jasně a srozumitelně představit přeshraniční 

spolupráci. Pouze přehledná a srozumitelná žádost a tomu odpovídající rozpočet mohou být 

dobrým základem pro hodnocení projektu. 

Do podrobného rozpočtu uveďte veškeré výdaje potřebné k realizaci projektu. Jejich 

způsobilost konzultujte se Sekretariátem FMP. 

Paušály pro personální náklady a kancelářské a administrativní výdaje budou vypočteny 

automaticky. 

Úplně a správně vyplněnou projektovou žádost žadatel vytiskne, zajistí podpisy všech 

partnerů a doloží všechny povinné přílohy. Projektová žádost včetně všech povinných příloh 

se odevzdává v nerozebíratelné formě (např. desky, rychlovazač, atp..) 

Před samotným odevzdáním projektové žádosti doporučujeme vše konzultovat se 

Sekretariátem FMP. 

Formulář projektové žádosti se vyplňuje on-line zde. 

Povinné přílohy k projektové žádosti: 

1) Podrobný rozpočet automaticky vygenerovaný z projektové žádosti 

2) Stanovy (statut) - oba partneři 

3) Výpis z registru ekonomických subjektů - oba partneři 

4) Doložení jednatelského oprávnění (statutární orgán) - oba partneři 

5) Udělení souhlasu se zpracováním dat - za každého z partnerů zvlášť 

6) Podrobný položkový rozpočet - odevzdat elektronicky i v tištěné podobě - pouze čeští 

žadatelé 

7) Čestné prohlášení projektu (formulář)  - pouze čeští žadatelé 

8) Příloha k opakovanému projektu 

 

V případě jakékoliv přeshraniční spolupráce či Erasmu bude přínosem, že děti budou nuceny 

přemýšlet o národních zvyklostech a uvědomí si váhu vlastních zvyků, hrdost na příslušnost 

do České republiky, atp. 

 

ČESKO – POLSKÁ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: 

 

Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace 

Investiční priorita 3.1: 

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a 

celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné 

přípravy a školení 

https://www.euroregion-neisse.de/cs/kleinprojektefonds/online-projektova-zadost/
http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/ud%C4%9Blen%C3%AD%20souhlasu%20se%20zpracov%C3%A1n%C3%ADm%20dat.doc
http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/p%C5%99%C3%ADloha_6_podrobny_rozpo%C4%8Det.xlsx
http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/Cestne%20prohlaseni%20%C5%BEadatele_FV_p%C5%99%C3%ADloha%20%C5%BE%C3%A1dosti%20%C4%8D.%205.docx
http://www.ern.cz/files2/FMP%20CZDE/priloha%20k%20opakovanemu%20projektu%20fmp.docx


 

                                                                                                        

Cíl: 

Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů 

Podporovaná opatření: 

 Příprava a realizace společného vzdělávání 

 Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce 

 Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému 

 Pozn. Investiční aktivity musí být bezprostředně spojené se vzdělávacími aktivitami, 

musí být nezbytné pro dosažení cílů projektu a nesmí tvořit majoritní část rozpočtu 

projektu. V rámci této PO nebudou podpořeny kurzy mající charakter celoživotního 

učení. Aktivity školských institucí směřující k poznání, porozumění, navázání kontaktů 

mohou být realizovány pouze v rámci PO 4. 

V rámci aktivit Příprava a realizace společného vzdělávání a Spolupráce mezi vzdělávacími 

institucemi a institucemi na trhu práce nejsou způsobilými příjemci školy primárního 

vzdělávání (v ČR: základní školy, v Polské republice: základní školy a gymnázia). 

Způsobilí příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a 

zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a 

profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro 

územní spolupráci. 

Ukazatel výstupů (příjemce je povinen si vybrat minimálně jeden z nich): 

 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční 

podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a 

odborné přípravy (osoby) 

 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání (mechanismy) 

Výzva zde: v příloze 2 pod zápisem. 

 

Skupina žádá o pravidelné zasílání informací o probíhajících a připravovaných 

projektech Finanční skupinu  

 

Téma:  

- Sdílení, organizace kulturních akcí,  

- sestavení týmu, který bude pomáhat zpracovávat projekty 

 

Důležité téma, které bude probíráno při příštím jednání: 

 

a) Spolupráce ZŠ a ZUŠ – analýza, jak to probíhá dnes, najít společnou cestu 

(propagační materiál ZUŠ, společná propagace o spolupráci ZUŠ a ZŠ) 

 



 

                                                                                                        

PODPORA SPOLUPRÁCE ŠKOL: ZŠ, ZUŠ, ZŘIZOVATELŮ A DALŠÍCH ORGANIZACÍ 

ZA ÚČELEM PROPAGACE KULTURY 

 

3) Diskuse 

 

4) Termín dalšího setkání: čtvrtek 24.1.2018 ZUŠ DOKSY 16:00  - 18:00hod. 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 29. 11. 2018             Zapsala: Mgr. Jana Panáčková Feixová a 

Mgr. Eva Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


