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Pro školská zařízení nejen na Trutnovsku jsou připraveny finanční prostředky na podporu 

vzdělávání 

Úpice – S velkou netrpělivostí čekají obce, školy a další subjekty v České republice, až se roztočí 

kolotoč nového programového období pro čerpání finančních prostředků z národních i evropských 

fondů. V letošním roce byly spuštěny první výzvy, ale snad v roce 2016 se konečně vše rozeběhne na 

plné obrátky. Specifické prostředí bude mít oblast školství v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu. Pro území Trutnovska se bude zpracovávat koncepční dokument Místní akční 

plán, ve kterém budou potřeby škol zahrnuty a budou podkladem pro další čerpání prostředků.  

Od května se vede diskuze v území Trutnovska, kdo převezme odpovědnost za tento složitý proces, 

který musí splňovat podmínky komunitně vedeného místního rozvoje, a do diskuze o rozvoji 

vzdělávání budou zapojeni vedle ředitelů mateřských a základních škol i aktivní učitelé, obce, firmy, 

neziskové organizace v oblasti vzdělávání, Královéhradecký kraj a další subjekty a sdružení, které se 

podílí na rozvoji vzdělání. Po jednání s městem Trutnov, MAS Krkonoše a dobrovolnými svazky obcí 

dostala důvěru Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. Po širší dohodě byly vyjednány 

hranice pro území ORP Trutnov a obec Čermná.   

Tyto Místní akční plány jsou zpracovávány pro celé území České republiky a v Královéhradeckém kraji 

díky svým zkušenostem na většině území koordinují tento proces místní akční skupiny.  

V září byla zveřejněna výzva, od pondělí 26. 10. 2015 bude zpřístupněna žádost v systému MS2014+ a 

uzávěrka prvního kola bude 24. 11. 2015. „Chceme podat žádost už v prvním kole, abychom hned 

začátkem roku 2016 mohli zahájit práce nad tzv. MAPy. Již nyní se objevují velké komplikace na 

straně MŠMT, ale my musíme do toho rizika jít, protože bychom zablokovali naše školy v letech 

2016–2017. MŠMT podmiňuje tvorbou MAPu další čerpání finančních prostředků z EU. Každá 

prodleva může mít fatální dopad na investice do rozvoje škol a školek. Věřím, že se nám společně na 

Trutnovsku podaří úvodní problémy překonat a vyjednat našim školám dobré výchozí podmínky pro 

realizaci jejich projektů,“ řekl Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., a dodal: „Česká 

republika je nepoučitelná. Za aktuální komplikace jsou odpovědná především ministerstva, nikoliv 

EU. Bohužel, není to poprvé.“  
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