Setkání pracovní skupiny financování
zápis č. 5
zasedací místnost MAS KJH, o.p.s., 3. 2. 2020, od 10:00
Program:
1. Kontrola úkolů z minulých jednání
2. Dotační kalendář – představení struktury
3. Představení implementačních aktivit ostatních PS a jejich financování
4. Spolupráce zřizovatele a školských zařízení při realizaci projektu
5. Diskuze a různé
V úvodu jednání byl stávajícím členům PS pro financování představen nový člen PS – Jakub Rus,
projektový manažer Svazku obcí Východní Krkonoše (SOVK), který se v této oblasti zabývá cestovním
ruchem, meziobecní spoluprací atd.
1. Kontrola úkolů z minulých jednání
• Proběhla rekapitulace zápisu předchozího jednání z 9. 12. 2019, kontrola plnění úkolů.
• Zároveň byli členové PS seznámeni s personálními změnami RT MAP Trutnovsko II.
Platnost od ledna 2020:
– Petr Záliš – vedoucí PS pro financování a manažer - metodik
- Michal Hátle – odborný konzultant na vyhledávání finančních zdrojů pro potřeby škol
(EU dotace, částečně národní dotace, struktura rozpočtu, příprava a spolupráce na
projektovém záměru, který následně spadá do Strategického rámce atd.) – 5 hodin /
školu ročně.
2. Dotační kalendář – představení struktury
• P. Záliš seznámil členy PS s pracovní verzí Dotačního kalendáře, jeho strukturou.
a) Krajské zdroje financování
b) Národní zdroje financování
c) EU zdroje financování a ostatní
3. Představení implementačních aktivit ostatních skupin a jejich financování
• P. Záliš seznámil členy PS s implementačními aktivitami (IA) pracovních skupin,
plánovaných na 1. čtvrtletí 2020
4. Spolupráce zřizovatele a školských zařízení při realizaci projektu
• P. Záliš vytvořil návrh tabulky pro potřeby škol i zřizovatelů, která se bude průběžně
doplňovat o rešerše na tyto firmy:
- zpracovatel dotace
- zpracovatel výběrového řízení
- zpracovatel stavební a projektové dokumentace
- realizátor
• Před finálním použití tabulky a zaslání k vyplnění se členové PS shodli na nutnosti
konzultace a posouzení správnosti (nenapadnutelnosti) definovaného textu.
Navržena možnost konzultace u právní poradny Oživení (Praha).
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

5. Diskuze a různé
• Proběhla diskuze k výše jmenovaným bodům zápisu.
• T. Eichler – návrh na aktivitu – Podpora technického vzdělání.
Úkoly:
• P. Záliš – informace učitelům na web – veřejné seznámení škol s možností konzultací
s M. Hátle (viz. bod 2 zápisu).
• Jakub Rus předvede ostatním členům na příštím jednání PS systém mailového
zabezpečení (zpřístupnění výše uvedených tabulek k vyplnění starostům a
pověřeným osobám, přístup omezený jen pro uvedené mailové adresy, dané aktéry).
• Na příští jednání PS skupiny pozvat M. Hátle.

Příští jednání PS se bude konat v pondělí 20. 4. 2020 od 10:00 v Národním domě, Trutnov.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 3. 2. 2020
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