Zápis – jednání PS pro financování – MAP II v ORP Soběslav
Datum: 9. 3. 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: setkání PS ředitelů (23. 1. a 20. 2. 2020),
setkání v rámci ostatních pracovní skupin (rovné příležitosti – 11. 12. 2019, čtenářská
gramotnost – 7. 1. 2020, matematická gramotnost – 18. 2. 2020), plánování výjezdního
zasedání (12.-14. března 2020, Sudoměřice u Strážnice, okr. Hodonín, vinařství Bučkovi
https://vinarstvibuckovi.cz/).
3. Aktuální vyhlášené výzvy:
a. DP JčK, příjem žádostí do 20. 3. 2020:
Podpora zdraví: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#819
Podpora školství: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#818
b. MF, výzva č. 6 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí, příjem žádostí do 15. 3. 2020:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-adotace-kapitoly-vps/program-29822
c. SFŽP – výzva č. 7/2019 – Přírodní zahrady, příjem žádostí: 3.2.2020 – 31.3.2020:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74 Příjem
žádostí byl z důvodu enormního zájmu ukončen již 4. 2. 2020!
4. Informace k IROP 2021-2027:
- návrh financí pro ČR – 232,5 mld. Kč, tj. pokles oproti probíhajícímu programovacímu
období o 24%
- snížení počtu strateg. cílů z 11 na 5
- pravidlo N + 2 (průběžné výzvy, tlak na vysokou připravenost projektů)
- nový monitorovací systém MS2021+
- významné snížení spolufinancování z rozpočtu EU – pro Jihočeský kraj 55 %; jednáno o
případné spolufinancování se státního rozpočtu
- způsobilost výdajů od 1.1.2021
- v optimálním případě 1. výzvy 06/2021
- pro školská zařízení zejména: SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura: Navyšování kapacity MŠ na
území ORP s jejich nedostatečnou kapacitou; Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na
zajištění hygienických požadavků; ZŠ – odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita
škol, zázemí pro školní poradenské pracoviště, zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ; Zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (pro DDM, ŠK, ŠD); Školská poradenská zařízení, speciální
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školy a střediska výchovné péče; Projekty MŠ, ZŠ a zájmového, neformální vzdělávání a
celoživotního učení MUSÍ BÝT v souladu s MAP.
5. Další jednání pracovní skupiny proběhne v květnu nebo v červnu 2020.

zapsala: Bc. Jana Šichová
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