
 

 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování MAP III 
v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   11.10.2022; 16:00 – 17:30 hod. 

Místo konání:   zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s., Žamberk 

Přítomni:  Mgr. Vratislav Šembera (LSG, o.p.s.)  

 Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí)  

  Mgr. Roman Pospíšil (Město Žamberk)  

 Mgr. Daniela Marešová (MŠ U Dvora, Letohrad) 

 

Omluvena:  Bc. Magdalena Navrátilová (veřejnost) 

 

 Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

 Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Odborná manažerka, Michaela Boková, přivítala všechny přítomné a v 16:00 hodin zahájila jednání Pracovní 

skupiny pro financování. Na úvod seznámila členy pracovní skupiny s následujícím programem jednání: 

 

Program jednání: 

1. Analytická část MAP III – aktuální informace 

2. Aktualizace Východisek pro strategickou část a SWOT-3 analýzy – představení, diskuse – pracovní část 

3. Aktualizace VIZE do roku 2023 

4. Sběr investičních záměrů – aktuální informace 

5. Diskuse k novým možnostem v dotačním managementu, IROP 

 

1. Analytická část MAP III – aktuální informace 

V úvodu byli členové Pracovní skupiny pro financování informováni o tom, že od července 2022 probíhala 

aktualizace Analytické části MAP – navazuje na Analytické části MAP, které byly zpracovány pro projekty MAP 

I a MAP II. Členové PSF byli také seznámeni se vstupními podklady k aktualizaci Analytické části.  

Závěr/výstup: Odborná manažerka představila členům PSF průběh aktualizace Analytické části MAP, vč. 

použitých vstupních materiálů. 

 



 

 

2. Aktualizace Východisek pro strategickou část a SWOT-3 analýzy – představení, diskuse – pracovní část 

Odborná manažerka představila členům PSF Východiska pro strategickou část a SWOT-3 analýzy tak, jak je 

aktualizovaly odborné pracovní skupiny (PS ČG, PS MG a PS RP) na svém minulém jednání.  

Do Priority 1 doporučili členové PSF doplnit do cílů podporu práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským 

jazykem (podporu cílenou na začleňování dětí a žáků, podporu pedagogických pracovníků, materiální 

podporu, podporu a pomoc při komunikaci s rodinami dětí a žáků s OMJ), do Priority 2 navrhli doplnit 

implementaci informatiky a rozvoj digitální gramotnosti (vč. podpory návaznosti při přechodu mezi MŠ a ZŠ), 

do Priority 4 podporu práce s talentovanými dětmi a žáky, do Priority 5 podporu budování funkčních 

otevřených sportovišť a dopravních hřišť. 

Závěr/výstup: Členové PSF se seznámili s aktualizací problémových oblastí, priorit a cílů MAP, a s revizí 

SWOT-3 analýzy v podobě, jak ji navrhly odborné pracovní skupiny. Členové PSF navrhli rozšíření 

Východisek pro strategickou část o další cíle. 

 

3. Aktualizace VIZE do roku 2023 

Dále se členové PSF věnovali aktualizaci Vize do roku 2023. Samotný text Vize ponechali členové PSF beze 

změny a doporučili jej v této podobě předložit Řídícímu výboru MAP ke schválení na jeho prosincovém 

jednání (08.12.2022). Členové PSF vzali na vědomí, že před jednáním ŘV MAP bude ještě probíhat konzultační 

proces, do kterého bude předložena i Vize. 

Závěr/výstup: Na tomto jednání zaktualizovala Pracovní skupina pro financování text Vize do roku 2023 a 

doporučila jej předložit Řídícímu výboru MAP ke schválení na jeho prosincovém jednání (08.12.2022), a to 

s ohledem na konzultační proces, který bude jednání předcházet. 

 

4. Sběr investičních záměrů – aktuální informace 

Odborná manažerka se dále se členy Pracovní skupiny pro financování věnovala probíhajícímu sběru 

investičních záměrů: v termínu od 9. září 2022 do 14. října 2022 lze zasílat jak nové záměry, tak i lze 

aktualizovat záměry, které jsou ve Strategickém rámci již zahrnuty, a to prostřednictvím odkazu:   

https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA  

Členové PSF byli seznámeni s doporučením, aby u svých již podaných záměrů provedli revizi (zejména u 

položky Celkové výdaje projektu), a to s ohledem na stávající situaci v ČR (inflace, nárůst cen energií a 

zdražování všech komodit). Dále jim byl vysvětlen další postup po podání záměru přes on-line dotazník: škole 

bude zaslán formulář s podanými záměry, který je nutné dát podepsat statutárnímu zástupci a zřizovateli.  

 

https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA


 

 

V této souvislosti byli členové PSF upozorněni na to, že zejména ve větších městech je nutné, aby před 

podpisem zřizovatele schválila investiční záměr/y Rada města (což by s ohledem na blížící se komunální volby 

mohla být komplikace). Originál podepsaného formuláře je pak nutné doručit (osobně nebo poštou) na 

adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk, a to nejpozději do 27.10.2022. 

Dále bylo členům PSF zdůrazněno, že nově nelze Celkové výdaje projektu uvedené v investičním záměru při 

podání žádosti o dotaci překročit, jedná se o maximální možnou částku (nikoli o částku orientační, jako tomu 

bylo dříve).  

Schválení aktualizovaného Strategického rámce na verzi 3.0 proběhne na jednání Řídícího výboru dne 

8.12.2022, předcházet mu bude ještě konzultační proces/připomínkovací řízení. Další aktualizace 

Strategického rámce pak proběhne až za 6 měsíců a bude schvalována na červnovém jednání Řídícího výboru 

(9.6.2023). 

Závěr/výstup: Členové PSF byli informováni o probíhajícím sběru investičních záměrů, navazujících 

procesních úkonech, i o termínech pro příští aktualizaci Strategického rámce.  

 

5. Diskuse k novým možnostem v dotačním managementu, IROP 

V závěru jednání probíhala diskuze členů PSF s odbornou manažerkou. Týkala se zejména nových možností   

v dotačním managementu – členové PSF se seznámili s plánovanými výzvami z IROPu (specifický cíl 4.1. 

Základní školy - tzv. "velký IROP" a specifický cíl 5.1. Komunitně vedený místní rozvoj, aktivita, infrastruktura 

ZŠ - tzv. "malý IROP"). Dále byli členové PSF upozorněni na Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). 

Harmonogram výzev pro ZŠ do IROP: 

❖ IROP specifický cíl 4.1. Základní školy (tzv. "velký IROP", větší projekty, nejde přes MAS, dotace 85 

%) 

➢ Dle HMG MMR plánováno jako 23. výzva IROP  

➢ Předpokládané datum vyhlášení: 01. 11. 2023 

➢ Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 3/2023 

 

❖ IROP specifický cíl 5.1. Komunitně vedený místní rozvoj, aktivita Infrastruktura ZŠ (tzv. "malý 

IROP", menší projekty, přes MAS, dotace 95 %, stejné aktivity, plus navíc malotřídky) 

➢ Dle HMG IROP plánováno jako 48. výzva IROP 

➢ Předpokládané datum vyhlášení: 13. 12. 2022 

➢ Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 12/2027 (do vyčerpání alokace) 

 



 

 

V rámci další diskuze upřesnila odborná manažerka členům PSF ještě informaci o plánovaných otevřených 

setkáních – otevřená setkání pod záštitou PSF probíhat nebudou (bylo konzultováno s projektovou 

manažerkou). Otevřená setkání budou probíhat pouze pod záštitou odborných pracovních skupin, členové 

PSF se jich však v případě zájmu mohou účastnit, a to z pozice tzv. přizvaného hosta (tj. jako zástupce škol 

nebo rodičů), který bude mít s novou/inovovanou metodou/pomůckou/postupem již zkušenost a bude se tak 

moci zapojit do diskuze.  

Závěr/výstup: V rámci diskuze se členové PSF seznámili s plánovanými výzvami z IROPu. Členové PSF 

diskutovali i o dalších dotačních možnostech a byla jim předána informace k otevřeným setkáním. 

 

Odborná manažerka ukončila jednání PSF v 17:30 hod. 

 

 
Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne v termínu  

24. listopadu 2022, od 16:00 hod., kombinovanou formou  
(prezenčně v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. a zároveň on-line prostřednictvím aplikace ZOOM – 

odkaz: https://us02web.zoom.us/j/89706758378). 
 
 
 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 

https://us02web.zoom.us/j/89706758378

