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1. Odsouhlasení programu 

• Program jednání pracovní skupiny pro financování byl schválen. 

 

2. Rekapitulace stanovených cílů 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:  

a) Potřeby škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání  

• Sesbírat data od ostatních pracovních skupin, vydefinovat potřeby škol a dalších 

organizací 

SPLNĚNO Ostatními pracovními skupinami (7 PS) byly PS pro matematickou 

gramotnost, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro aktivní 

používání cizího jazyka, PS pro polytechniku a EVVO, PS pro sociální a občanské 

kompetence a PS pro kulturní povědomí.  

Z hlediska činnosti PS pro financování byla nejvíce relevantní data od PS pro aktivní 

používání cizího jazyka, kde docházelo ke styčným plochám u aktivit týkajících se 

vzájemných výměn zejména  českých a německých žáků a studentů a dotačních titulů 

zajišťujících financování těchto přeshraničních výměn. 

Z ostatních PS měla PS pro financování více styčných bodů s PS pro polytechniku a 

EVVO, kdy na PS pro financování byly prezentovány dotační možnosti, které bylo možno 

využít zejména na aktivity v oblasti EVVO (Ekologická Výchova a vzdělávání 

obyvatelstva).        



 

                                                                                                        

• hodnotit průběh realizace projektu MAP II a plánovat  

SPLNĚNO  Průběh realizace projektu MAP II byl ze strany PS pro financování průběžně 

hodnocen.  

 

b) Komunikace - přenos dat a potřeb  

• Větší spolupráce a komunikace mezi zřizovateli a školou, školkou 

SPLNĚNO Členové PS pro financování (tj. ve většině zástupci škol a školek) byli vždy při 

prezentování dotačních možností informováni o nutnosti informovat zřizovatele škol a 

školek o existenci těchto dotačních možností a o podmínkách získání dotací. Je nutno 

konstatovat, že aktivita zřizovatelů MŠ a ZŠ účastnit se setkávání PS pro financování byla 

minimální.       

• Předávání informací od řídícího výboru – aktivní a včasný přenos informací mezi 

pracovními skupinami i směrem k ŘV a realizačnímu týmu projektu  

SPLNĚNO Členem Řídícího výboru MAP jsou i někteří členové PS pro financování, čímž 

je přenos informací mezi Řídícím výborem a minimálně PS pro financování zajištěn.  

• Co, odkud a jak? – metodická koordinační práce PS pro financování  

SPLNĚNO Metodická koordinační práce (funkce) PS pro financování byla průběžně 

plněna, neboť všechny požadavky „co“ (dotace či příspěvky), „odkud“ (identifikace 

jednotlivých dotačních titulů ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR) a 

„jak“ (podmínky předkládání žádostí o dotace a příspěvky) byly v rámci zasedání PS pro 

financování probírány a řešeny.   

• Sdílení zkušeností s administrativou a realizací různých projektů 

SPLNĚNO Na zasedáních PS pro financování byly s jednotlivými členy PS sdíleny 

zkušenosti s administrativou a realizací různých typů dotačních projektů, a to 

financovaných jak z evropských fondů, tak i ze státního rozpočtu.    

 

 

c) Zdroje a příležitosti financování  

 

• Hledání zdrojů a příležitostí k financování  

SPLNĚNO Na zasedáních PS byly prezentovány aktuální a připravované výzvy 

k podávání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU i ze státního rozpočtu ČR 

relevantní pro předškolní a školní vzdělávací zařízení.   

• Identifikace potencionálních problémů před získáním dotací  

SPLNĚNO  Na zasedáních PS byly prezentovány také potencionální problémy před 

získáním dotací (např. nutnost předfinancování v celém rozsahu, dodatečné označování 

některých nákladů za neuznatelné, nutnost vynaložení nákladů na projektovou přípravu 

před podáním žádosti o dotaci, atd.).   

• Identifikace méně známých zdrojů financování (vzájemné seznamování s nimi)  

SPLNĚNO  Na zasedáních PS byly prezentovány i méně známé zdroje financování (např. 

program 298822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Ministerstva 

financí ČR) relevantní pro předškolní a školní vzdělávací zařízení.   

• Sdílení těchto informací pro region  



 

                                                                                                        

SPLNĚNO Členové PS pro financování zastupují školská zařízení z celého zájmového 

regionu MAP II a sdílení informací o méně známých zdrojích financování tak bylo 

zajištěno pro celý region.   

• Včasná identifikace zdrojů problémů v jednotlivých výzvách a sdílení těchto 

informací pro region 

 SPLNĚNO  Na zasedáních PS byla s dostatečným předstihem prezentována riziková/ 

problémová ustanovení v jednotlivých výzvách a tím, že členové PS pro financování 

zastupují školská zařízení z celého zájmového regionu MAP II, byly tyto informace sdíleny 

pro celý region.   

 

d) MAP – rozpočet projektu  

• Informace o financování aktivit v oblasti implementace MAP II  

SPLNĚNO  Ze strany MAS LAG Podralsko byly členové PS pro financování průběžně 

informováni o aktivitách, které je možno financovat v rámci MAP II.  

 

e) Spolupráce a sdílení informací v regionu 

SPLNĚNO  Všechny informace, které jsou konzultovány na zasedáních PS pro 

financování, jsou formou zápisů z jednotlivých zasedání zveřejňovány na webu 

http://map-cl-nb.cz/pracovni-skupiny/financovani/  a sdílení informací v regionu je tak 

zajištěno.  

 

3. Diskuse 

Lukáš Janků 

 – detailně rozebral stanovené cíle skupiny a tázal se, zda všichni členové PS souhlasí 

-dotaz na PhDr. Dagmar Strnadovou, manažerku LAG Podralsko, jak bude vypadat PS 

v projektu MAP III., zdali se s PS pro financování počítá i v nadcházejícím projektu 

-vznesl dotaz, zdali by nebylo vhodné do nadcházejícího projektu zapojit v rámci 

pracovní skupiny i zřizovatele. Z důvodu, že každá škola má jiného zřizovatele, který 

rozhoduje o přerozdělování finančních prostředků. Dále by zapojil i zástupce za odbor 

rozvoje, ne pouze zástupce za odbor školství. (* ve skupině je představitelem odboru 

školství pí. Jana Veindlová) 

PhDr. Dagmar Strnadová, manažer LAG Podralsko  

o Odpověď budoucnost PS pro financování v projektu MAP III 

 V projektu MAP III. se počítá se skupinou pro financování (je povinná) 

 Momentálně se čeká na vyjádření výběrové komise (žádost byla podána v minulém 

roce a již prošla formální kontrolou. 

o Odpověď add zapojení dalších osob jako představitelů z řad zřizovatelů a z řad odboru 

rozvoje měst 

- Není stanoven limit pro počet členů v PS 

Lukáš Janků 

- Na základě odpovědí od pí. Strnadové by připravil mail pro potenciální nové členy 

v PS pro financování, proč je důležité se stát členem PS (dopis pro obce). 

http://map-cl-nb.cz/pracovni-skupiny/financovani/


 

                                                                                                        

- Dotaz týkající se závěrečné evaluace; odpověď: bude zaslán formulář na všechny PS, 

kde budou mít členové možnost vyjádřit se. 

Ing. Milena Nováková 

- Rekapitulací cílů se zjistí, jaké cíle zůstaly nenaplněny, zda má cenu si takové cíle 

stanovit pro nadcházející navazující projekt MAP III., nebo zda během fungování PS 

vyvstaly nové cíle, kterou budou předměty řešení PS. 

- Mezi PS funguje výměna informací ohledně získávání finančních prostředků. 

- Vzhledem k tomu, že jsme v přeshraničním regionu, bylo by dobré se zaměřit na 

možnosti získávání finančních prostředků z ostatních finančních zdrojů. 

- Nabídka pro členy PS – realizace aktivit v podobě workshopů, seminářů, školení na 

zajímavá témata, na kterých se členové shodnou. Prioritně se budou tyto workshopy, 

školení, semináře, atp. nabízet právě členům PS. 

Lukáš Janků 

- PS pro financování by měla být zprostředkovatelem mezi českou stranou a ostatními 

zahraničními stranami. 

- Funkce by měla buď v předávání kontaktů, nebo bude nápomocna při zprostředkování 

spolupráce. 

- Bylo by dobré vytvořit webovou platformu, pomocí které by bylo možné zjistit, co je 

kde vyhlášeno. 

- Je jasné, že překážkou je vesměs jazyková bariéra a při prvních setkáních by bylo 

potřebné využít služeb tlumočníka. Nicméně z praxe ví, že jsou děti velmi učenlivé a 

dokážou si vzájemně porozumět v krátkém časovém intervalu. 

Mgr. Zdena Šindelářová 

- Z praxe je patrné, že je u dětí spíše preferován anglický jazyk. 

Ing. Milena Nováková 

-s webovými portály má špatnou zkušenost, protože je potřeba je neustále aktualizovat a 

to dle jejich zkušeností vždy „usnulo“. 

- členové PS pro aktivní používání cizího jazyka jsou ochotni vypomáhat se zpracováním 

žádostí v cizím jazyce, popřípadě mohou vypomoci i v případě tlumočnické činnosti. 

4. Stanovení dalšího termínu setkání PS 

dne 15. 4. 2021 od 10:00hod, na online formu zašle Ing. Nováková odkaz. 
 

 

V České Lípě dne 04. 03. 2021                  Zapsala: Ing. Milena Nováková 

            Mgr. Eva Kolocová 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 
 

 

 

 


