
  

 

 

 

 

 

Zápis ze schůzky pracovní skupiny pro Financování MAP II (ORP Mělník) 
19. 3. 2019 

 
 
Mělník, nám. Míru 1, zasedací sál Městského úřadu v Mělníku 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Schůzka navazuje na zasedání Řídícího výboru MAP II  
 
Program: 1) Kontrola plnění úkolů   
                  2) Různé 
 

1) Kontrola plnění úkolů 
1.1. Podněty pro ŘV ve věci vykazování podpůrných opatření předány ŘV.  
1.2. Možnost financování aktivit stanovených akčním plánem MAP I.  Dle propozic     

      projektu by měla pracovní skupina hledat možnosti pro financování na navržené    
      a plánované aktivity.  To nelze učinit bez konkrétního vymezeného finančního      
      obnosu. Proto PS pro Financování žádá o sdělení částky, kterou v rámci MAP II       
      je možno pro tyto účely použít. Dále budou hledány zdroje pro možnosti  
      financování. 

1.3. Prvotním úkolem bude zmapování zdrojů a možností financování  škol, jak      
      infrastruktury, tak  „měkkých“ aktivit. Úkol trvá. Na základě diskuze je  
      formulována potřeba vytvoření informatoria o dotačních možnostech ze všech    
      zdrojů (ministerstva, strukturální fondy, kraj, jiní donátoři). 

 
2) Různé 

2.1.    Náměty pro další společný postup a zájem: 
- hledat možnosti v efektivitě provozu finančních a energetických úspor škol a 
školských zařízení – např. společné zajištění a objednávky některých provozních 
výdajů vedoucích k úsporám (el. energie, úhrady  za telefon, plyn). Např. 
společná aukce dodavatelů.  Prvotní bude zjištění zájmu o společnou poptávku.  
Do zadání pro cenové nabídky by byla poptávka ceny fixované na 1 – 2 roky.  
- dotační zpravodaj (elektronický – do e-mailu)  – soupis aktuálních dotačních 
výzev pro školy – MAS, krajské, MŠMT, MPSV, další. 
- poradenství pro školy – jak sestavit projekt, jak žádat o dotaci, jakou dotaci 
využít, posouzení  investičních záměrů školy – nabízejí MAS Vyhlídky, z.s.  
- nápadník dobrých zkušeností s financováním – sdílení zkušeností škol, inspirace 
pro nové ředitele i zkušenější. 

     
2.2.  Další jednání prac. skupiny se bude konat dne 21.5. 2019 v 15.00 hod v kanceláři 

MAS Vyhlídky,z.s. 
 
 
 
Zapsali: G. Čermáková a F. Viktorin 


