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VÁŽENÁ PANÍ ŘEDITELKO, VÁŽENÝ PANE ŘEDITELI,  

V následujícím textu se dozvíte, do které aktivity se můžete v rámci projektu MAP II zapojit. Zároveň, proč jsme 

vybrali zrovna tuto aktivitu a co musíte udělat pro to, abyste se aktivity mohli zúčastnit. Zároveň, co vaší škole 

účast v aktivitě přinese      .  

O jakou aktivitu se jedná?  

V prvním dvouletém cyklu projektu MAP II jsme sbírali a vyhodnocovali Vaše požadavky a potřeby. Primárním 

podkladem pro akční plánování byl Popis potřeb škol, který každá škola v území vytvořila. Na jednu z nejvíce 

reflektovaných potřeb jsme se rozhodli reagovat novou aktivitou. Podpořenou oblastí bude rozvoj 

environmentální výchovy mateřských a základních škol v území. Aktivita byla rozpracována v rámci Řídící 

pracovní skupiny.  

Co zapojení do aktivity pro školu/školku znamená? 

Cílem aktivity je podpora EVVO na základě realizované aktivity spolupráce. Pro zapojenou školu účast v aktivitě 

znamená materiální i nemateriální podporu v oblasti EVVO.  

Materiální podpora bude zajištěna v rámci dotace Malý LEADER, kdy Rada MAS ORLICKO z,s. schválila vyčlenění 

dotace každé zapojené škole v maximální výši 30 000 Kč (= 70 % dotace). Zbytek musí být financován z vlastních 

nákladů. Při využití maximální výše dotace 30 000 Kč činí vlastní náklady 9 000 Kč. Zapojená škola si může pořídit 

vybavení pro rozvoj EVVO v hodnotě 39 000 Kč. 

Zároveň upozorňujeme, že způsobilým žadatelem o dotaci je Váš zřizovatel (členská obec nebo člen MAS 

ORLICKO, z.s.). Obce musí být členem členského svazku obcí MAS ORLICKO, z.s. současně musí být na území 

MAS ORLICKO1. Samotné formální podání žádosti o dotaci je velmi jednoduché. 

Nemateriální podpora zahrnuje primárně realizaci aktivity spolupráce, kdy každá podpořená škola uspořádá pro 

další vybraný subjekt společnou aktivitu, při které bude využita investice, která byla v rámci dotace pořízena. 

Vybraným subjektem může být další škola, rodiče nebo spolek. Zároveň bude na konci projektu uspořádáno 

 
1 Jedná se o obce: Bystřec, Červená Voda, Česká Rybná, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, 
Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, Letohrad, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Písečná, 
Verměřovice, Těchonín, Záchlumí, Žamberk. 
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jedno sdílení zkušeností všech podpořených škol, kde dojde k prezentaci zmíněné aktivity spolupráce a ke 

společnému sdílení zkušeností. 

JAK SE ZAPOJIT? 

Pokud máte zájem se aktivity zúčastnit, vyplňte v tabulce níže název školy, jméno a příjmení (šedé pole) a 

zaškrtněte první variantu. Dne 6.4.2020 Vám budou poskytnuty bližší informace – podmínky zapojení, 

harmonogram aktivity, kritéria výběru, výstupy aktivity, co si lze z dotace pořídit a informace k technické stránce 

podání žádosti o dotaci. Původně plánovaná informační schůzka bude nahrazena individuálním jednáním 

s využitím prostředků vzdálené komunikace. 

Tabulku vyplňte i v případě, že aktivita není pro Vás relevantní nebo nemáte zájem se jí zúčastnit (v tomto 

případě v tabulce vyplňte název školy, jméno a příjmení a zaškrtněte druhou variantu).  

Odpovědi zasílejte do 3. 4. 2020 na: vyborna@mas.orlicko.cz.  

Těšíme se na další spolupráci s Vámi! 

Za Tým MAP II.  

Mgr. Veronika Výborná 

www.maporlicko.cz 
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Název aktivity: Podpora environmentální výchovy pro SO ORP Žamberk a SO ORP Králíky 

Aktivita je určena pro: ZŠ + MŠ  

Popis aktivity: Rozvoj a podpora environmentální výchovy ve školách na území ORP Žamberk, ORP 
Králíky. Realizace aktivity spolupráce na podporu EVVO s dalším vybraným 
subjektem (škola / rodiče / obecní spolek). Sdílení a předání zkušeností s dalšími 
zapojenými školami v oblasti EVVO a v oblasti aktivity spolupráce a nové investice 
do oblasti EVVO.  

Co zapojením do 
projektu škola získá: 

• Materiální podpora – dotace v max. výši 30 000 Kč; kofinancování 30 % 

• Nové zkušenosti ve spolupráci s dalšími subjekty a posílení znalostí v oblasti 
EVVO  

• Sdílení zkušeností s dalšími zapojenými školami 

Požadavky na zapojenou 
školu: 

Stanovení koordinátora, který: 

• bude komunikovat se členy realizačního týmu MAP o průběhu aktivity 

• bude zodpovědný za efektivní využití dotace pro oblast EVVO 

• zrealizuje aktivitu spolupráce a doloží jí krátkou zprávou o realizaci 

• zúčastní se společné schůzky všech příjemců, bude prezentovat aktivitu 
spolupráce a sdílet své zkušenosti 

Harmonogram: • 04/2020 – předání konkrétních informací, konzultace, podání závazných 
přihlášek k aktivitě a výběr zapojených škol 

• 06/2020–09/2020 – příjem žádostí o dotaci – podává zřizovatel  

• 01/2021–08/2021 – zahájení nákupů 

• 05/2021-03/2022 – realizace aktivit 

• 4/2022 – setkání příjemců, sdílení zkušeností 

Počet možných 
zapojených škol: 

7 škol 

Zapojené školy: MŠ ČTYŘLÍSTEK, Žamberk 

Zapojení do projektu (vybranou variantu označte „X“): 

 MÁM ZÁJEM, prosím o zaslání konkrétních informací dne 6. dubna 2020  

 NEMÁM ZÁJEM / není pro mě relevantní. 

 

Odešlete na: vyborna@mas.orlicko.cz 

mailto:vyborna@mas.orlicko.cz

