Setkání pracovní skupiny financování
zápis č. 2
kancelář DRAG s.r.o., Trutnov, 16. 9. 2019, od 9:30
Program:
1. Úvod
2. Cíle a popis realizace PS
3. Plán činnosti na rok 2019/2020
4. Návrh zpracovávaných reportů ze strany PS
5. Seznámení s implementačními aktivitami
6. Diskuze a různé
1. Úvod
Proběhlo oficiální představení všech členů pracovní skupiny pro financování.
Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
• v úvodu jednání byl představen garant projektu, doba realizace projektu a jeho klíčové
aktivity KA 1, KA 2, KA 3, KA 4
• hlavní cíl projektu MAP Trutnovsko II
• složení realizačního týmu
• složení odborného týmu
• pracovní skupina pro financování – organizace a aktuální složení PS, časová náročnost
činnosti členů, ohodnocení členů PS, řízení a obsah práce PS
Body viz výše – vše podrobněji v prezentaci – příloha č. 2
2. Cíle a popis realizace PS
• připravuje podklady pro rozhodování ŘV
• nastavení systému reportování – zpravodajem zpracovaných reportů pro ŘV byl určen
vedoucí PS financování a finanční manažer RT Michal Hátle.
• plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit
• výsledek realizace:
o ustavená, funkční a činná PS pro financování
o uvedení zdroje financování u zpracovaných akčních plánů (PA 2.8)
o zpracované SR MAP (PA 2.8)
• doložení realizace:
o zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro financování
o návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami.
• PS funguje jako poradní orgán pro ostatní PS – navrhuje, z jakých prostředků a jaké
aktivity PS lze zafinancovat
3. Plán činnosti na rok 2019/2020
• Strategický rámec – vytvořit databázi projektových záměrů a prodiskutovat potřeby škol
• Akční plán – z čeho čerpat, z jakého zdroje, jejich identifikace, v rámci projektových
záměrů
• Zpracování reportu – zjištění možných zdrojů financování jako výstup pro ŘV
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

4. Návrh zpracovávaných reportů ze strany PS
• dotační report PS pro financování – zjištění finančních zdrojů a možnost jejich čerpání
o EU
o MŠMT
o KHK
5. Seznámení s implementačními aktivitami
• Implementační aktivity MAP Trutnovsko II – aktivita dle akčního plánu, popis aktivity, cíl
aktivity – vše v příloze č. 3
6. Diskuze a různé
Proběhla diskuze a zadání úkolů výše jmenovaným bodům programu.
• Report – zjistí se možnosti a využití finančních dotačních toků:
- K. Diblík – KHK – krajské dotace
- M. Hátle – zdroje EU
- T. Eichler – systém dotačního managmentu ve městě
- K. Turek – národní zdroje ČR (výtah z dokumentu Národní dotační zdroje – viz příloha č.
4 zápisu)
• oslovení zřizovatelů, ředitelů škol, neziskových organizací – obdržení informací o jejich
plánovaných finančních investicích a nabídnutí reportu PS
• návrh na tvorbu dotačního kalendáře
• návrh na vytvoření modelové situace primárně pro Trutnov – škola dá požadavky na
svoje investiční plány (př. opravy školy, školení kuchařek, personálu apod.), PS pro
financování zjistí možnosti a zdroje financování (report), v zadané lhůtě se provede
hodnocení. Výsledek lze pojmout jako odrazový můstek k další činnosti PS
• PS je stále otevřená i pro další zájemce, s aktivními členy bude sepsána dohoda o
provedení práce na práci v PS
• PS by ve svém týmu ráda uvítala jako člena – ředitele školy
• termíny minimálně čtyř jednání PS pro financování budou v roce 2020 definovány na celý
rok pevným datem
• zřizovatelé řeší nedostatek odborníků v oblasti zajištění technického dozoru nebo
odborníků pro nacenění investic pro přípravu projektu
• termíny následujících dvou jednání v letošním roce 2019 byly zadány, členy PS
odsouhlaseny:
3. jednání – středa 23. 10. 2019 od 9:00 v zasedací místnosti MAS KJH – hlavní bod
programu – příprava Reportu
4. jednání – pondělí 9. 12. 2019 od 9:30 město Trutnov – hlavní bod programu –
Strategický plán a potřeby škol.
Příští setkání PS se bude konat ve středu 23. 10. 2019 od 9:00 v zasedací místnost MAS KJH,
o.p.s.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 16. 9. 2019
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