
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování  

v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 

Datum a čas konání:  14. 10. 2019 od 15:00 do 16:30 hodin. 

Místo konání:  Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 

Přítomni:   Ing. Helena Dvorská (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí) 

Mgr. Martin Falta (ZŠ ÚO Bratří Čapků) 

Pavla Poslušná (MŠ ÚO, Lentilka, Heranova) 

Ing. Mgr. Marie Kršková (Obec Orlické Podhůří) 

   Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Radka Šustková, DiS. (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Ing. Jaromíra Žáčková (Veřejnost) 

  

 

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00. Jako první poděkovala 

za prostory a občerstvení a představila program dnešního jednání pracovní skupiny.  

 

1. Vypořádání připomínek k dokumentům, které byly v komunikačním procesu: 

• Analytická část 

• Východiska pro strategickou část –problémové oblasti, priority, SWOT-3    
analýzy 

• Strategický rámec MAP 
2. Zpracování seznamu aktuálních výzev vhodných pro školy. 
3. Diskuze 

 

Od 1. 10. 2019 do 8. 10. 2019 proběhlo veřejné připomínkovací řízení. V rámci tohoto řízení 
přišly celkem 2 připomínky.  



 

 
 

 

• K analytické části: 0 připomínek 

• K problémových oblastem a prioritám:0 připomínek 

• Ke SWOT-3 analýze: 0 připomínek 

• K vizi: 0 připomínek 

• Ke Strategickému rámci MAP: 2 připomínky 
 

Jedna připomínka byla pouze dovysvětlení a druhá byla v gramatické chybě. Obě připomínky 

půjdou do schvalovacího procesu na Řídící výbor. 

 

 

Na webových stránkách projektu www.maporlicko.cz máme v sekci pro Vás dvě nové záložky: 

 

1. Zdroje financování – tam budou zveřejňovány aktuální výzvy vhodné pro školy. Paní 

Mgr. Bednářová bude tuto část webu aktualizovat. V tuto chvíli tam jsou aktuální výzvy: 

 

• Národní program Životního prostředí 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74  

Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020, Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020.  

 

• Nadace partnerství –výzva Zelené oázy  

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy-2019-2020  
Výzva otevřena do 31. 10. 2019.   
 

• Dotace a granty –MŠMT -předškolní vzdělávání  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dotace-a-granty  
 

• Dotace a granty –MŠMT –základní a základní umělecké vzdělávání 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1  

 

• Národní dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
Podpora rozvoje regionů 2019+  
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz-
voje-regionu-2019   
předpoklad vyhlášení výzvy na rok 2020 
- Podpora obnovy a rozvoje venkova –pro obce do 3 000 obyvatel  
- Sportovní infrastruktura, rekonstrukce a přestavba veřejných budov –např. školní   
   budovy (nelze navýšit kapacitu). 
- Podpora obcí s 3001 –10 000 obyvateli  
- Sportovní infrastruktura. 
- Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli 
- Sportovní infrastruktura (výzva není vyhlašována každoročně) 

http://www.maporlicko.cz/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy-2019-2020
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dotace-a-granty
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019
https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019


 

 
 

 

• Dotace Pardubického kraje 
https://www.pardubickykraj.cz/krajske-dotace  
- Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardu  
bickém kraji –výzva vyhlášena na rok 2019 (příjem 2.1.2019-31.1.2019), předpoklad  
pro rok 2020 
- Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji –výzva            
vyhlášena na rok 2019 (příjem 2.1.2019-31.1.2019), asi spíš rok 2020.  
- Program obnovy venkova Pardubického kraje –pro obce do 2000 obyvatel –rekon-
strukce, obnova a údržba škol, mateřských škol 
 

• MAS ORLICKO - v 1. kvartálu 2020 bude vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova 
na tzv. článek 20 
http://mas.orlicko.cz/index.php?IdS=9999&IdKZ=919.  

 

• Nadace ČEZ  
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html.  

 

• Erasmus + (projekty mobility osob/vzdělávání dospělých) 
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vzdelavani-dospelych/vysledky-vy-
berovych-rizeni/  
 

• Regionální grantové programy ŠKODA AUTO 
https://www.skoda-auto.cz/o-nas/  
 

• Nadace Proměny Karla Komárka 
https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/aktualni-vyzvy.html  
 
 

2. Co se podařilo – zda se budou zveřejňovat příklady dobré praxe, zatím tam je 10 projek-

tových záměrů 

 

 

Diskuze – náměty na další práci 

 

- Jeden z účastníků mluvil o pokusném ověřování s názvem Vzdělávací program paměťových 

institucí do škol, které bylo vyhlášeno MŠMT a jejich ZŠ se do tohoto pilotního programu za-

pojila. Program finančně podporuje návštěvy dětí ze ZŠ do muzeí, na výstavy, apod. Místa, 

kam mohou jet jsou přesně daná a mohou si vybrat pouze ze širokého seznamu. 

 

- Další názor na dotační program byl na úspěšnost z národní dotací Ministerstva pro místní 

rozvoj – je tam veliký převis a úspěšnost 1:10. Mají k dispozici málo peněz, ale dávají široké 

nabídky. 

https://www.pardubickykraj.cz/krajske-dotace
http://mas.orlicko.cz/index.php?IdS=9999&IdKZ=919
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vzdelavani-dospelych/vysledky-vyberovych-rizeni/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vzdelavani-dospelych/vysledky-vyberovych-rizeni/
https://www.skoda-auto.cz/o-nas/
https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/aktualni-vyzvy.html


 

 
 

 

- Paní Mgr. Bednářová požádala PS F o spolupráci s výzvami, které najdou, aby ji o nich infor-

movali. 

 

Další informace od paní Mgr. Bednářové: 

Po 10/2019 budou na Strategický rámec navazovat neinvestiční aktivity. Stanoví se dlouho-

dobá opatření k naplnění cíle a potom se vytvoří seznam neinvestičních aktivit. V tomto se-

znamu by měly být: 

• Aktivity škol 

• Aktivity spolupráce 

• Infrastruktura 

Pracovní skupina pro financování bude pro vydefinované aktivity hledat vhodné možnosti financování. 

 

Termín dalšího jednání PS F je stanoven na 14. 01. 2020 od 15:00 hodin na SŠ 

automobilní Ústí nad Orlicí. 

 

Paní Mgr. Bednářová všem poděkovala za účast a náměty a s přáním pěkného dne jednání 

Pracovní skupiny pro Financování v 16:30 hodin ukončila. 

 

 

Zapsala: Mgr. Radka Šustková, DiS. 

 

 

 

 

 

 


