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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: 25. 11. 2020 od 10.30 hodin  

Místo konání: on-line  

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o Info o aktivitách MAP II pro Brandýsko  

o Dotace Středočeského kraje  

o Aktualizace investic 08/2020 

o Mapování kapacit – Stř. kraj  

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.   

Všechny obce i školy byly o tomto programu informovány. 

 

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. ŘV MAP schválil v 10/2020.  

5. Pomoc školám – COVID – setkání ředitelů  

Na základě nápadu z minulého jednání PS FIN se uskutečnilo několik on-line setkání ředitelů. Tato 

setkání sloužila k tomu, aby si mohli ředitelé mezi sebou vyměnit zkušenosti a informace k současné 

situaci. Jak komunikovat s hygienickými stanicemi, jak nastavit on-line výuku, jak komunikovat 

s rodiči….  

6. Mikulášský dárek 

Díky úsporám za neuskutečněné semináře na jaře a na podzim 2020, je v rozpočtu MAP dostatek 

finančních prostředků, které PS FIN navrhuje vyčerpat v rámci Mikulášského/Vánočního dárku školám. 

Abychom propojili PS FIN a PS ČG, navrhujeme koupit školám a školkám sadu knih dle vlastního výběru 

v hodnotě – 1000,- Kč na třídu MŠ a 2.500,- Kč na školní knihovnu ZŠ.  

7. Webinář – paní Schwarzová – téma Zdroje financování  - poptáno  

 

8. Příští setkání 

05. 02. 2021 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 26.11.2020 

Zapsala: Emilie Koťátková    


