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Zápis 

ze setkání zástupců škol z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se se zapojili do 

Pracovní skupiny pro financování.  

Datum a čas: 27. 9. 2019 od 14.00 hodin  

Místo konání: zasedací místnost MAS Střední Polabí, z.s., Zámek Brandýs nad Labem. 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Představení účastníků  

- Představení MAP II pro Brandsýko 

- Náplň pracovní skupiny 

- Vzdělávací akce 

 

1. Představení účastníků  

Členové pracovní skupiny byli přivítáni a jednotlivě se představili.  

Přítomní byli seznámeni s projektem MAP II pro Brandýsko v ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a jeho cíli. Byli také seznámeni s náplní práce pracovní skupiny. 

 

2. Závěry MAP I 

Členové byli seznámeni s výstupy projektu MAP I a závěry, které jsou přeneseny do MAP II – 

jedná se o právně-ekonomickou poradnu a dotační poradenství pro školy.  

K tomuto tématu byly následující připomínky: 

- Právní poradna: 

o Setkání pro ředitele s novinkami cca 1x za ½ roku  

o E-mailové konzultace  

- Koordinátorka MAP II ji oslovila Dr. Puškinovou a snažila se zjistit podmínky 

- Na setkání ředitelů 10. 10. 2019 bude vznesen na tuto tématiku dotaz na ředitele škol 

a na základě poptávky budou podniknuty další kroky.  

- V případě, že poradna začne fungovat – budou dotazy i odpovědi síleny na 

www.mapbrandysko.cz .  

- Na www.facebook.com/mapbrandysko jsou již nyní sdíleny případné doporučení od Dr. 

Puškinové již nyní  

- Pokud bude poptávka veliká, stanoví se limit počtu dotazů na školu na určité období 
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- Dotační poradenství  

o Vyhledávat dotační příležitosti  

o Konzultovat žádosti – poradenství  

- Z diskuse vyplynulo, že tento dotaz bude opět vznesen na setkání ředitelů dne 10. 10. 

2019 a dle poptávky se bude pokračovat dále 

- PS pro financování bude pravidelně zpracovávat a vydávat „dotační bulletin“. Přítomní 

byli vyzvání, aby případné podněty (informace o výzvách či jiných dotačních titulech) 

zasílali koordinátorce MAP II pro Brandýsko, Koordinátorka MAP II spolu s vedoucí 

projektu MAP II připraví bulletin k vydání. Na spolupráci se bude také podílet paní 

Houžvičková (obec Květnice). Bulletin bude zveřejňován na www.mapbrandysko.cz a 

www.facebook.com/mapbrandysko.cz . 

 

3. Vzdělávací akce 

Členové byli vyzvání k předkládání návrhů na vzdělávací akce a školitele vzdělávacích akcí, 

které by pro region doporučili.  

  

4. Příští setkání 

25. 11. 2019 od 10.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad 

Labem. 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 30. 9. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková  
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