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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: 16. 9. 2020 od 10.30 hodin  

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

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o Info o aktivitách MAP II pro Brandýsko  

o Dotace Středočeského kraje  

o Šablony III. 

o Aktualizace investic 08/2020 

o Mapování kapacit – Stř. kraj – dotazník  

o Možní sponzoři pro školy v kraji 

o Covid – pomoc školám???  

 

1. Informace o aktivitách MAP II a o práci a výstupech dalších PS   

Koordinátorka MAP II přivítala přítomné a podala zprávu o činnosti ostatních pracovních skupin. 

2. Dotace středočeského kraje 

Jedná se o program s názvem Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP 

Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a 

dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti 

životního prostředí, dopravy, sociální oblasti, oblasti IT a oblasti vzdělávání.  

Více na webu Středočeského kraje ZDE.   

 

3. Šablony III. 

Výzva Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) 

a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy 

v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí 

Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.  

Více informací a podmínky výzvy ZDE.  

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/-/asset_publisher/8cfdjmatjmfB/content/vyhlaseni-programu-2020-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu-2021-a-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fodbor-rizeni-dotacnich-projektu%2Fstredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8cfdjmatjmfB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-sablony-iii.htm
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4. Aktualizace investic – MAP II  

Na konci srpna byla dokončena aktualizace seznamu investičních priorit pro ORP Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav. V nejbližších dnech bude seznam zaslán ŘV MAP  ke schválení.  

5. Možní sponzoři pro školství  

Na setkání byla otevřena diskuse nad tím, zda jsou / nejsou v regionu firmy/společnosti, které by mohli 

školám/knihovnám/MMDM poskytnout sponzorské dary na provoz či vybavení. Nebo samotné 

vybavení zakoupit a darovat.  

Výsledkem diskuse je: v regionu jsou větší firmy, které by mohly školám přispět. Spíše se přítomní 

klonili k variantě Adventního kalendáře, kde si školy napíšou přání „Ježíškovi“ a oslovené firmy či 

jednotliví rodiče/osoby  z řad veřejnosti by mohli na přání přispět nebo je celé zaplatit. Prosíme Vás o 

případný komentář k tomuto bodu.  

6. Pomoc školám – COVID 

Na základě vývoje aktuální situace zjišťovala koordinátorka MAP II jak pomoci školám. Dle dostupných 

informací není třeba zajišťovat desinfekce či roušky, ale jsou třeba informace.  

Z toho důvodu vznikl nápad uspořádat on-line setkání ředitelů – 21. 9. 2020 ve 13.30. Organizátorem 

a moderátorem bude  Ing. Jiří Kyliánek ze ZŠ Kamenka v Čelákovicích.  

Pokud to bude technicky možné, setkání bude nahráno a důležité informace dále sdíleny s ostatními 

řediteli v regionu.  

7. Příští setkání 

25. 11. 2020 od 10.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad Labem nebo 

on-line dle aktuální situace a nařízení. 

V Brandýse nad Labem, dne 21. 9. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková    


