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Zápis ze schůzky pracovní skupiny pro Financování MAP II (ORP Mělník) 
11. 5. 2021 

 
Mělník, nám. Míru 30, kancelář MAS Vyhlídky, z.s. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 1) ERASMUS  prezentace 
                  2) Střední článek 
                  3) Nové programové období EU 
                  4) Různé 
                   

1) ERASMUS 
Program ERASMUS je programem pro ro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. 
V rámci komunitárních programů EU bylo zahájeno nové programové období 2021 – 2027 
a jsou již vyhlášeny výzvy. První výzvy budou ukončeny v květnu, nicméně dle 
harmonogramu budou vyhlášeny v průběhu října a listopadu výzvy další. ERASMUS 2021- 
2027 má čtyři cíle/průřezová témata (Inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace participace).  
Účastnit se programu či žadateli mohou být mateřské školy, základní školy, školy střední, ale i 
další organizace. Klíčovými akcemi je mobilita (K1) a partnerství (K2).  
Závěr: PS Financování doporučuje zveřejnit prezentace k programu a informovat školy o této 
možnosti zapojení.   
 

2) Střední článek 

Proces vzniku poradenských středisek bude představen na webináři „Představení pilotáže 
Středního článku podpory regionálního školství MŠMT“, který se bude konat na platformě 
ZOOM pro Středočeský kraj dne 3.6. 2021 od 16,00 hod.  
Závěr: PS Financování žádá o rozesílku této pozvánky do jednotlivých škol. 
 

3) Nové programové období 2021+ 

V tabulce jsou uvedeny některé dotační tituly, které budou podporovat v progr. období 2021+ 
oblast předškolního  a  školního vzdělávání.  
 

Dotační titul Oblast podpory  Typ 

 
IROP 

Investice do obnovy škol ve 
vztahu ke klíčovým 
kompetencím a kapacitě 

 
MMR 

Projekty do přímých 
výzev MMR 

Investice do obnovy škol ve 
vztahu ke klíčovým 
kompetencím a kapacitě 

ITI* 
(pouze obce 
v území 
metropolitní 
oblasti) 

Projekty do výzev ITI 

Investice do obnovy škol ve 
vztahu ke klíčovým 
kompetencím a kapacitě 

Místní akční 
skupiny 

Projekty do výzev 
MAS 
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PRV čl. 20 Podpora zahrnuje investice do 
mateřských a základních škol 
nenavyšující kapacitu zařízení. 

Místní akční 
skupiny 

Projekty do výzev 
MAS 

JAK 
OP Jan Amos 

Komenský Komenský , 
dříve VVV 

 Podpora osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, vzájemného 
setkávání a sdílení zkušeností 
pedagogů a pomůže školám při 
společném vzdělávání dětí/žáků, 
a to možností personálního 
posílení o školního asistenta, 
školního psychologa, speciálního 
pedagoga, sociálního pedagoga, 

příp. chůvu v mateřské škole. 

MŠMT Projekty  (šablony) 
do výzev MŠMT 

OP 
Zaměstnanost 
 

 Podpora příměstských táborů 
Podpora inovativních forem 
zaměstnávání 

Podpora 
příměstských 
táborů 
Podpora 
inovativních 
forem 
zaměstnávání 

 
Projekty do výzev 
MAS a MPSV 

Národní 
dotace Min. 
fin.  

Program 29821 - Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny 
regionálního školství. Pravidla 
pro poskytování dotací. 

 

 
Ministerstvo 
financí 

 
 
Projekty do výzev 
 Min. fin.ČR 

 

*) Integrované územní investice (Integrated Territorial Investment - ITI) je nástroj územního 
rozvoje, prostřednictvím dotací směruje prostředky např. do škol. 
Obce ORP Mělník, které spadají do metropolitní pražské oblasti: 
Byšice, Býkev, Cítov, Čečelice, Dolní Beřkovice, Hořín, Kly, Malý Újezd, Kly, Velký Borek, Lhotka, Střemy, 
Vysoká a Mělník. 

Závěr: PS doporučuje rozeslat návrh nového progr. období pro informaci do všech zapojených 
škol. 
 

4) Různé  
Potřeba zařízení předšk. vzdělávání pro děti SVP a děti ohrožené školním neúspěchem. 
 
Skončeno ve 16,30 
Zapsala Čermáková 


