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Zápis z kulatého stolu konaného 
dne 27. 9. 2016 v Havlíčkově Borové 

 
 
Téma:   Kulatý stůl – Integrovaná strategie MAS Havlíčkův kraj, oblast vzdělávání,  
 možnosti čerpání finančních prostředků  
 
Místo konání: Havlíčkova ulice 67, Havlíčkova Borová 
 
Datum konání: 27. 9. 2016 
 
Seznam účastníků: viz. prezenční listina 
 
 

PROGRAM:   
1. Úvod  

2. Strategie MAS Havlíčkův kraj a animace území  

3. Šablony pro MŠ a ZŠ – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  

4. IROP – Infrastruktura ZŠ, čerpání finančních prostředků  

5. Národní dotace – MMR, MŽP  

6. Diskuse a závěr  

 
 
ad 1) Jednání zahájila koordinátorka projektu paní Stanislava Štěpánová a přivítala přítomné.    
 
ad 2) Ing. Hana Půžová podala přítomným informace ke strategii MAS Havlíčkův kraj (CLLD)                 
– fáze hodnocení jednotlivých řídících orgánů OP. Na jaké záměry budou moci žadatelé 
čerpat finanční prostředky skrze CLLD a dále informace k animaci – pomáhání školám 
s projektovými žádosti ve zjednodušeném vykazování – tzv. šablony. MAS bude školám 
pomáhat v rámci své alokace na provozní výdeje – tedy zdarma, jedná se o dohodu mezi 
MŠMT a MMR. 
 
ad 3) Ing. Půžová podala informace k vyhlášené výzvě MŠMT (finanční prostředky, příjem             
a ukončení žádostí, podmíněné dotazníkem MŠMT), informace ke 2. vlně šablon a k Místním 
akčním plánům vzdělávání. Jedná se o celorepublikový projekt, který je vymezen působením 
jednotlivých ORP. Pro území Havlíčkobrodska je zpracovatelem sousední MAS a to MAS 
Královská stezka, pro území Chotěbořska je zpracovatelem ORP Chotěboř. Kladla důraz na 
zapojení se do tohoto projektu a spolupráci. MŠMT bude další vlnu šablon cílit právě na 
vzniklý dokument MAP, který bude finalizován ke konci roku 2017. 
Přítomné seznámila s tzv. animací škol, na kterou má MAS vyčleněné finanční prostředky                
ve své alokaci na období 2016 – 2023. Pro školy a školky jsou pořádány, a nadále budou, 

http://www.havlickuvkraj.cz/


semináře, ve kterých jsou zájemci školeni na práci v systému a jsou jim na příkladech 
vysvětlena možná úskalí při podávání projektů.  
 
ad 4) IROP – Infrastruktura ZŠ, čerpání finančních prostředků – Ing. Půžová 
Informace k IROP obecně, řídící orgán MMR, pro projekty: klíčové aktivity + stavební práce 
(investiční operační program) X OP VVV či národní dotace (MŠMT)- bezbariérovost. 
IROP napřímo X IROP přes MAS – rozdíl mezi způsobem čerpání – IROP napřímo – větší 
projekty, IROP přes MAS – počítat s menšími projekty z důvodu malého objemu peněz pro 
území – výhodou je bezplatná pomoc ze strany MAS. Podmínkou čerpání dotací – zařazení 
v MAPu (Místní akční plán), ve Strategickém rámci MAP – projekt MAP je pro toto                             
a následující období velice důležitý, na základě něho budou moci školy čerpat prostředky. 
 

ad 5) Ing. Půžová společně s paní Štěpánovou představily některé otevřené výzvy z různých 
dotačních titulů. Upozornily na některé výzvy pro školy, obce – termín vyhlášení Programu 
obnovy venkova z MMR v říjnu, 3. kolo výzev z PRV z MZe, krajské dotace – Fond Vysočiny. 
MMR – Podpora rozvoje regionů – Podpora obnovy a rozvoje venkova (POV), DT č. 2 
Zapojení mládeže do komunitního života v obci (dotace na školkové zahrady, hřiště) 
MŽP – zateplování budov základních a mateřských škol – bude dle slov MŽP také podmíněno 
zahrnutím do MAPu 
MŠMT – připravují se nyní dotační tituly, kde by se měly objevit tělocvičny a hřiště, 
Krajské dotace – Fond Vysočina – Životní prostředí 2016. 
 

ad 6) V diskuzi se přítomní dotazovali na konkrétní řešení některých svých záměrů. Bylo jim 
vysvětleno, že budou probíhat školení a semináře, na kterých se budou pracovníci MAS 
zabývat příklady z dobré praxe. První plánované semináře budou uskutečněny s prvními 
výzvami MAS, tj. koncem prosince 2016 a v I. čtvrtletí roku 2017. Animace škol probíhá 
průběžně – školení a individuální konzultace. 

Paní Půžová poděkovala přítomným za zájem a účast na tomto setkání.  

 

 

V Pohledu dne 27. 9. 2016 

 

Zapsala: Stanislava Štěpánová 

Ověřila: Ing. Hana Půžová   

 

 


