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Setkání pracovní skupiny financování 

zápis č. 3 

zasedací místnost MAS KJH, 23. 10. 2019, od 9:00 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Možnosti a využití finančních dotačních toků (EU, MŠMT, KHK) 

3. Návrh dotačního kalendáře 

4. Příprava dalších aktivit 

5. Implementační aktivity – nový přehled 

6. Diskuze a různé 

 

1. Úvod 

• V předchozím jednání PS proběhla diskuze o tom, že by PS ve svém týmu ráda uvítala 

jako člena – ředitele školy.  

• PS již pracuje v celkovém počtu pěti členů. 

• Zatím posledním posílení PS pro financování je Zuzana Horáková Radová, ředitelka ZŠ 

v Domcích, Trutnov.  

• PS je stále otevřená i pro další zájemce. 

• S aktivními členy bude sepsána dohoda o provedení práce na práci v PS. 

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

2. Možnosti a využití finančních dotačních toků (EU, MŠMT, KHK) 

• Proběhla diskuse nad aktuálními zdroji: 

a) KHK – krajské dotace – V. Diblík  

b) Zdroje EU – M. Hátle  

c) Národní zdroje ČR – K. Turek 

d) Systém dotačního managmentu ve městě – T. Eichler 

Bod 2 zápisu bude předmětem dalšího jednání na příští schůzce PS. 

 

3. Návrh dotačního kalendáře 

• Tvorba dotačního kalendáře a jeho finální podoba se odvíjí od bodu 2 zápisu.  

 

4. Příprava dalších aktivit  

• Příprava dotačního reportu – možnosti a využití finančních dotačních toků – 

v rozpracovanosti. 

• Strategický plán a potřeby škol – předmětem 4. jednání PS 9. 12. 2019 na městě Trutnov. 

 

5. Implementační aktivity – nový přehled 

• Implementační aktivity MAP Trutnovsko II – byly představeny aktuální aktivity 

 

6. Diskuze a různé 

Proběhla diskuze k výše jmenovaným bodům programu. 
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Nadále platí úkoly: 

• oslovení zřizovatelů, ředitelů škol, neziskových organizací – obdržení informací o jejich 

plánovaných finančních investicích a nabídnutí reportu PS 

• tvorba dotačního kalendáře 

• návrh na vytvoření modelové situace primárně pro Trutnov – škola dá požadavky na 

svoje investiční plány (př. opravy školy, školení kuchařek, personálu apod.), PS pro 

financování zjistí možnosti a zdroje financování (report), v zadané lhůtě se provede 

hodnocení. Výsledek lze pojmout jako odrazový můstek k další činnosti PS 

 

Příští setkání PS se bude konat v pondělí 9. 12. 2019 od 9:30, Městský úřad Trutnov  

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 23. 10. 2019 

 


