Zápis – jednání PS pro financování – MAP II v ORP Soběslav
Datum: 17. 12. 2020
Místo: Obecní úřad Sudoměřice u Bechyně
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uvítání a zahájení společného jednání Bc. Roseckým
2. Bc. Rosecký – aktuální informace o projektu MAP II:
Řídící výbor per rollam schválil v říjnu, resp. v listopadu aktualizovaný Strategický rámec a
nový dokument MAP vzdělávání II v ORP Soběslav.
3. Distanční výuka (diskuze).
Negativní dopady distanční výuky, problémy s některými žáky (neúčast na on-line hodinách),
podpora ze strany JčK, on-line webináře pro pedagogické pracovníky.
4. Modernizační fond – SFŽP.
Evropskou komisí byl na období 2021 – 2023 zřízen Modernizační fond: Modernizační fond –
SFŽP ČR (sfzp.cz)
Jedná se o investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti
(výroba a využití energie z OZE, energetická účinnost, zařízení pro akumulaci a distribuci
energie).
Čerpání prostředků – v následujících 10 letech, první výzvy jsou plánovány na polovinu roku
2021.
5. Národní sportovní agentura, „Podpora sportovní infrastruktury – Restart sportu“ –
informace:
Alokace - 2 300 mil Kč, 3 programy: Regionální sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil.
Kč; Investice nad 10 mil. Kč. Nadregionální sportovní infrastruktura; Výstavba
standardizované sportovní infrastruktury.

6. Aktuální vyhlášené výzvy:
a. OP VVV – Výzva č. 02_20_080 Šablony III, příjem žádostí do 29. 6. 2021:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mestopraha.htm
b. OPŽP – Výzva č. 146 – Energetické úspory, příjem žádostí do 2. 3. 2021:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
c. SFŽP – výzva č. 9/2019 – Výsadba stromů – příjem žádostí: do 31. 8. 2020:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
d. NSA – 3 výzvy, příjem žádostí do 30. 6. 2022:
ÚVODNÍ STRÁNKA - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)
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e. JčK (Podpora práce s dětmi a mládeží, Podpora sportu, Prevence kriminality,
Reprezentace v oblasti vědy, mládeže a sportu), příjem žádostí do 22. 1. 2021:
Dotace vyhlášené | www.kraj-jihocesky.cz (kraj-jihocesky.cz)
f. MŠMT – Podpora nadaných žáků, příjem žádostí do 18.1.2021:
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

7. Další jednání pracovní skupiny proběhne v prvním čtvrtletí 2021.

zapsala: Bc. Jana Šichová
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