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ZÁPIS 
 

z pracovní skupiny Financování 
v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas: 24. 9. 2018 od 10:00 hodin 
Místo setkání: Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro, 

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  
Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 
2. Volba předsedy PS 
3. Seznámení s rolí Finanční PS v MAP II 
4. Diskuse nad pojetím a možnostmi PS 

 
 
1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání zahájil a přítomné přivítal věcný manažer projektu MAP II Ing. Ondřej Štach.             
Přítomným dále představil smysl a cíl PS a také s jakou četností se budou v rámci projektu                 
setkávat. Následně si vzala slovo implementační manažerka Bc. Alena Rasochová, která v            
krátkosti představila celý projekt MAP II, jeho cíle, povinné aktivity. Ing. Štach poté seznámil              
přítomné s rozpočtem projektu a způsobilými/nezpůsobilými výdaji a dalšími nezbytnými          
informacemi důležitými pro realizaci projektu. Zmínil rovněž, že účast v PS je finančně             
ohodnocena. 
 

2. Volba předsedy PS 
Přítomní byli vyzváni k představení jednotlivých členů PS a jejich zájmů v oblasti vzdělávání              
na území MAP. Poté co se členové PS seznámili, byli informování o povinnosti zvolit si               
předsedu. Zároveň se dozvěděli, co funkce předsedy bude obnášet. Na tento post byla             
navržena starostka obce Neubuz, Renata Zábojníková. Všichni přítomní souhlasili s tímto           
návrhem a kromě navrženého (zdržel se) všichni hlasovali pro jeho zvolení. 
 
3. Seznámení s rolí Finanční PS v MAP II 
Ing. Štach a Bc. Rasochová představili přítomným Strategický rámec MAP do roku 2023, v              
němž si zástupci škol pomocí společné diskuze a plánování vytipovali projekty, které by měli              
zájem realizovat. Členové pracovní skupiny byli požádáni o prostudování a vytipování           
vhodných projektů, které by bylo možné realizovat. Zároveň byli požádáni, aby zkusili najít             
vhodný zdroj finančních prostředků, aby nebyl rozpočet projektu příliš zatěžován. 
 
4. Diskuse nad pojetím a možnostmi PS 
Proběhla diskuze nad tím, co zatěžuje rozpočty škol, o možnostech využití projektů            
zjednodušeného vykazování z OP VVV a tím, že některé školy zbytečně platí dotačního             
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manažera na administraci těchto projektů, přičemž MAS VaS nabízí pomoc zcela zdarma.            
Ing. Elšík následně seznámil přítomné s výzvou IROP na podporu vzdělávání, která je             
vyhlášena MAS VaS do března 2019 ve výši 4 892 tis. Kč. 
Ing. Štach požádal přítomné, aby do příštího setkání přemýšleli nad možnostmi financování            
aktivit škol a nad tím s čím by MAP mohl školám po finanční stránce pomoci. 
Přítomní členové PS se domluvili na termínu dalšího setkání, které bude v úterý  4. 12. 2018 v 
13:30 hodin. 
Následně manažeři poděkovali přítomným za spolupráci a jednání ukončili. 
 
 
Zapsal: Ing. Ondřej Štach 

 


