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Zápis – pracovní skupina pro financování

Datum: 16. 12. 2020
Místo: Matrika, Tábor
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Mgr. Musil – garant PS:
➢ přivítání všech přítomných
➢ seznámení s programem:
• možnosti podpory žáků a studentů při distanční výuce
• MMR – Evropské fondy po roce 2020
• Modernizační fond - SFŽP
• Národní sportovní agentura
• informace k aktuálně vyhlášeným, příp. avizovaným výzvám
• diskuze
2) Ing. Kouba, PaedDr. Heršálková – podpora žáků při distanční výuce – město Tábor:
➢ v souvislosti s pandemií a jejími možnými negativními dopady na výuku došlo
k úpravě školského zákona č. 561/2004 Sb. - §184a s účinností od 25.8.2020
• z důvodu krizového opatření vyhlášeného dle krizového zákona, nebo
z důvodu nařízení mimořád. opatření podle zvláštního zákona, anebo
z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví –
poskytuje škola výuku distančním způsobem
• děti, žáci a studenti jsou povinni se tímto způsobem vzdělávat
➢ základní školy zřizované městem Tábor využily mimořádné finanční prostředky –
státní dotaci z MŠMT na nákup notebooků, tabletů – ve výši 3,4 mil. Kč
➢ s jejich používáním však u některých žáků vyvstal problém s možností připojení
prostřednictvím mobilních dat
➢ ve spolupráci s řediteli škol provedeno zmapování situace
➢ ve spolupráci s odborem vnitřních věcí navrženo přijatelné řešení – pořízení USB
modemů a SIM karet s nabitými daty
➢ zapůjčené SIM karty budou mít aktivovaný pouze datový tarif bez možnosti volání
➢ zkompletovaná sada bude zapůjčena škole
3) Mgr. Musil – podpora žáků a studentů při distanční výuce – JčK:
➢ také vedení Jihočeského kraje poskytlo pomoc
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➢ získalo od společnosti ČEZ 1300 datových SIM karet v hodnotě přes 1 mil. Kč
➢ karty budou určeny pouze k využívání dat, nikoliv telefonování
➢ určeny jsou pro studenty SŠ zřizovaných JčK
4) Bc. Daňková – podpora žáků při distanční výuce – T-Mobile:
➢ nabídka 10 000 SIM karet s rychlým připojením zdarma na 3 měsíce
➢ zástupci ZŠ mohli kontaktovat společnost – pro každou školu max. 20 SIM karet
➢ pro učitele poskytuje zdarma spolu se společností Unicorn a Microsoft on-line
webináře
5) Bc. Daňková - konference – pořadatel MMR:
➢ online konference 8.12.2020 – 9 – 14 hod
➢ informace k novému programovacímu období 2021 – 2027
➢ řečníky byli zástupci jednotlivých dotčených subjektů veřejné správy – např. MMR,
MŠMT, MŽP, SFŽP, MD, MZe, MPO
➢ představeny byly jednotlivé cíle – Inteligentnější Česko, Zelenější Česko,
Propojenější Česko, Sociálnější Česko a Česko blíže občanům
➢ jednotlivé operační programy prostupují stanovenými cíli
➢ některé OP budou zachovány (IROP, OPŽP, OP Doprava), některé budou
přejmenovány (OP Jan Ámos Komenský – OP JAK, OP Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost – OP TAK)
➢ prozatím je návrh celkové alokace 21 mld. EUR
➢ k dispozici budou i další zdroje - Modernizační fond (OZE, teplárenství, čistá
mobilita), Fond pro spravedlivou transformaci (určen pro uhelné regiony –
Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj)
➢ v současné době se čeká na schválení stěžejní evropské legislativy – jednání jsou
zastavena, schválení je očekáváno na jaře 2021 – první výzvy tím pádem by mohly
být zveřejněny možná až v r. 2022
➢ struktura OP JAK (nynější OP VVV) zůstává téměř stejná – šablony, akční plánování
v území, CŽV, neformální vzdělávání, digitální kompetence, SVP, občanské
vzdělávání, výzkum, infrastruktura
6) MgA. Kukla – Modernizační fond – SFŽP - informace:
➢ Evropskou komisí byl na období 2021 – 2023 zřízen Modernizační fond:
Modernizační fond – SFŽP ČR (sfzp.cz)
➢ implementací v rámci České republiky byl pověřen SFŽP ČR
➢ investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti
➢ finance z emisních povolenek – pro ČR cca 150 mld. Kč, tj. 15,6% celkových
prostředků Modernizačního fondu – další prostředky budou ze solidárních
povolenek, derogačních povolenek
➢ prioritní oblasti:

MAP II v ORP Tábor
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105

• výroba a využití energie z OZE
• energetická účinnost
• zařízení pro akumulaci a distribuci energie
➢ čerpání prostředků bude v následujících 10 letech – první výzvy jsou plánovány
v polovině roku 2021
➢ implementace bude probíhat prostřednictvím 9 samostatných programů –
v současné době probíhá jejich nastavení

7) Bc. Daňková – Národní sportovní agentura - informace:
• Vláda ČR schválila materiál NSA „Podpora sportovní infrastruktury – Restart
sportu“
• alokace – 2 300 mil Kč
• NSA předpokládá v letech 2021 – 2023 investice ve výši 6,1 mld. Kč
• prostřednictvím 3 programů:
o Regionální sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč;
Investice nad 10 mil. Kč:
 technické
zhodnocení
(modernizace,
rekonstrukce)
sportovních zařízení vč. jejich zázemí
 výstavba sportovních zařízení vč. jejich zázemí
 pořízení dlouhodobého majetku
 vybudování bezbariérového přístupu do sportovního zařízení
 max. výše dotace – 70 % celkových způsob. Výdajů
 min. výše dotace – 1 mil. Kč
 max. výše dotace – 50 mil. Kč
o Nadregionální sportovní infrastruktura- čeká na vyhlášení:
 technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sport.
zařízení vč. jejich zázemí
 výstavba sport. zařízení vč. jejich zázemí
 pořízení dlouhodobého majetku
✓
fotbalové stadiony s kapacitou od 4500 diváků
✓
sportovní haly pro halové míčové sporty
s kapacitou od 3500 diváků
✓
atletické stadiony s kapacitou od 5000 diváků
✓
atletická hala s kapacitou od 1500 diváků
✓
plavecký bazén 50 m s parametry pro konání
mezinárod. soutěží aj.
 max. výše dotace – 50% celkových způsob. Výdajů
 min. výše dotace – 50 mil. Kč
 max. výše dotace – 300 mil. Kč
o Výstavba standardizované sportovní infrastruktury:
 tréninková sportovní hala pro halové míčové sporty

MAP II v ORP Tábor
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105

 tréninkový zimní stadion
 plavecký bazén 25 m
 max. výše dotace – 70% celkových způsob. výdajů
 max. výše dotace - 60/90 mil. Kč – dle opatření
• podrobné informace včetně termínu příjmu žádostí jsou uveřejněny na:
ÚVODNÍ STRÁNKA - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

➢ příjem žádostí: 21.12.2020 – 30.6.2022 – výzvy jsou průběžné, nesoutěžní
➢ podrobné informace byly po vyhlášení jednotlivým ÚPS poslány prostřednictvím
územních analytiků a současně se zástupce PS pro financování zúčastní schůzek ÚPS
8) MgA. Kukla, Bc. Daňková – informace – aktuálně vyhlášené výzvy:
➢ OP VVV – výzva č. 02_20_080 Šablony III: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-0220-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
• příjem žádostí do: 29.6.2021 do 14 hodin
➢ OPŽP – výzva č. 146 – Energetické úspory: https://www.opzp.cz/nabidkadotaci/detail-vyzvy/?id=161
• příjem žádostí do: 2.3.2021
➢ SFŽP – výzva č. 9/2019 – Výsadba stromů:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
• příjem žádostí do: 30.4.2021 nebo do vyčerpání alokace
➢ JčK - Dotace vyhlášené | www.kraj-jihocesky.cz (kraj-jihocesky.cz)
• Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu
• Podpora sportu
• Prevence kriminality
• Reprezentace v oblasti vědy, mládeže a sportu
• Příjem žádostí do: 22.1.2021
➢ NSA – 3 výzvy: ÚVODNÍ STRÁNKA - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)
• příjem žádostí do: 30.6.2022
➢ MŠMT – Podpora nadaných žáků: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v
roce 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

• příjem žádostí do: 18.1.2021
➢ podrobné informace byly prostřednictvím e-mailu odeslány přes územní analytiky
jednotlivým ÚPS a zástupce pracovní skupiny pro financování se pravidelně účastní
schůzek ÚPS
Diskuze
Příští setkání PS se uskuteční pravděpodobně v březnu 2021.

Zapsal: Mgr. Josef Musil
garant pracovní skupiny

