
 

 

 

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

 

Datum konání:   24.11.2022; 16:00 – 17:30 hod. 

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

Přítomni:  Mgr. Roman Pospíšil (Město Žamberk)  

 Mgr. Daniela Marešová (MŠ U Dvora, Letohrad) 

 Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

 Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Přítomna online Bc. Magdalena Navrátilová (veřejnost) 

 

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

 Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

 

 

Odborná manažerka, Michaela Boková, přivítala všechny přítomné i paní Bc. Navrátilovou, která se jednání 

účastnila online a v 16:00 hodin zahájila jednání Pracovní skupiny pro financování. Na úvod seznámila členy 

pracovní skupiny s následujícím programem jednání: 

 

Program jednání: 

1. Sběr investičních záměrů – aktuální informace 

2. Připomínky ke Konzultačnímu procesu, doporučení ŘV 

3. Diskuse k novým možnostem v dotačním managementu, IROP 

4. Informace o nadcházejících akcích 

 

1. Sběr investičních záměrů – aktuální informace 

Na začátku jednání informovala Odborná manažerka o proběhlém sběru investičních záměrů, který trval do 

14. října 2022. Do Strategického rámce MAP jsme obdrželi několik aktualizací i několik nových projektů včetně 

jednoho nového záměru, který se týká zvyšování kapacity MŠ – konkrétně se jedná o MŠ Pivovarská v 

Králíkách. 



 

 

Michaela Boková seznámila členy pracovní skupiny s novými investičními záměry i s aktualizacemi těch, co již 

ve Strategickém rámci byly uvedeny (nejčastěji se jednalo o aktualizaci týkající se navýšení investic). 

Pracovní skupina pro financování se shodla na tom, že vzhledem k rostoucím cenám bude potřeba 

aktualizovat většinu již došlých investičních záměrů – proto by bylo vhodné, před dalším sběrem investičních 

záměrů opět informovat relevantní aktéry o potřebě aktualizace cenových odhadů – zvláště pokud byly 

záměry do SR zařazeny před více lety a o nepřekročitelnosti částky uvedené v SR při podání žádosti. 

Závěr/výstup: Odborná manažerka představila členům PSF aktuální informace týkající se sběru 

investičních záměrů. 

 

2. Připomínky ke Konzultačnímu procesu, doporučení ŘV 

Na sběr investičních záměrů navazoval konzultační proces, kdy jsme přijímali připomínky týkající se podoby 

SR MAP. Konzultační proces trval do 24. listopadu 2022 do 12:00. 

V konzultačním procesu jsme neobdrželi žádné připomínky, ale prováděli jsme důkladnou interní kontrolu 

všech záměrů a nalezli jsme několik administrativních nedostatků, které jsme opravili. Všechny úpravy 

odborná manažerka představila členům PSF, kteří s nimi souhlasí a doporučují novou podobu SR MAP ke 

schválení ŘV. 

Další materiály ke schválení, kterých se týkal konzultační proces byly následující: 

• Analytická část verze 5.0 

• Východiska pro strategickou část 

• Vize 

• Textová část SR verze 3.0 

K výše zmíněným bodům nebyla doručena žádná připomínka. Členové PSF také nemají připomínky a 

doporučují tyto dokumenty ke schválení Řídícím výborem. 

Závěr/výstup: Odborná manažerka informovala členy PSF o konzultačním procesu a změnách, členové se 

změnami souhlasí a SR MAP doporučují ke schválení Řídícímu výboru. 

 

 

 



 

 

3. Diskuse k novým možnostem v dotačním managementu, IROP 

OM informovala o národním kole IROP, které bylo spuštěno 1.11.2022, ale systém na podávání žádostí se 

zhroutil, proto bude znovu spuštěno až 24.11.2022 . 

Dotace, která půjde přes MAS ve výši 55 mil. do oblasti školství. 

30 mil. Kč je alokováno do aktivity Infrastruktura MŠ a zařízení péče o děti (z našeho území již víme, že ji 

využije MŠ Taušlova, Letohrad a MŠ Pivovarská, Králíky) 

25 mil. je alokováno na aktivitu Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol -  

Výzva půjde ve dvou vlnách, v první vlně se uvolní 15 mil (důležité zde budou křížky týkající se vazeb na IROP) 

a po vyčerpání 1. vlny se ve druhé vlně uvolní dalších 10 milionů k čerpání. Při diskuzi padl dotaz, podle jakých 

kritérií budou projekty vybírány. OM vysvětlila, že budou dána nějaká kritéria, týkající se této výzvy, ale které 

dopředu neznáme, výzva se připravuje. 

OM informovala, že poté, co výzva vyjde, je možná konzultace konkrétních projektů přímo na MAS. 

Dále se PSF zabývala problémem, že nejsou vyhlašovány žádné výzvy týkající se MŠ, pokud nejde o navyšování 

kapacit. Paní Mgr. Marešová uvedla, že postupně chátrají zahrady u MŠ a bylo by dobré, kdyby se jich nějaká 

výzva také týkala. 

Závěr/výstup: V rámci tohoto bodu jednání se členové PSF seznámili s plánovanými výzvami z IROPu a 

diskutovali o potřebách v území. 

 

4. Informace o nadcházejících akcích 

Na závěr jednání představila odborná manažerka nadcházející akce, které máme naplánované. Jsou jimi: 

• 01. 12. 2022 – Otevřené setkání Gradované úlohy v Hejného matematice (PS MG) 

• 12. 12. 2022 – Otevřené setkání Psychická odolnost dětí a možnosti podpory dětí a rodičů (PS 

RP) 

• 09. 02. 2023 – Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání (ČŠI) 

Další akce a otevřená setkání na příští rok máme rozjednané. 

Závěr/výstup: OM seznámila členy PSF s nacházejícími akcemi v území. 

 

Odborná manažerka ukončila jednání PSF v 17:30 hod. 

 



 

 

 

 
Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne během března 2023 – termín bude upřesněn. 

 
 
 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


