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Setkání pracovní skupiny financování 

zápis č. 4 

Městský úřad – Nová radnice, 9. 12. 2019, od 9:30 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Diskuze k aktuálním dotačním možnostem (EU, MŠMT, KHK) 

3. Návrh dotačního kalendáře 

4. Příprava dalších aktivit na rok 2020 

5. Diskuze a různé 

 

1. Úvod 

• Členové PS byli seznámeni s personálními změnami RT MAP Trutnovsko II. 

• Proběhla rekapitulace zápisu předchozího jednání z 23. 10. 2019, kontrola plnění úkolů. 

• PS je stále otevřená i pro další zájemce, vítají se noví členové, oslovení členy PS. 

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

2. Diskuze k aktuálním dotačním možnostem (EU, MŠMT, KHK) 

Proběhla diskuze nad aktuálními zdroji: 

a) KHK – krajské dotace – V. Diblík uvedl možnosti Dotačních programů 

Královéhradeckého kraje 

b) Zdroje EU – M. Hátle 

c) Národní zdroje ČR – K. Turek  

d) Systém dotačního managmentu ve městě – T. Eichler informoval o možnostech města 

Trutnov  

- školy mají zájem o fyzickou investici 

- město má Odbor rozvoje – technická podpora školám 

- aktuálně řeší školy dotace samy 

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

 

3. Návrh dotačního kalendáře 

• Dotační kalendář by se prvotně vytvořil pro školy. 

• Dotační kalendář by školy uvítaly – info Z. Horáková Radová, řed. ZŠ V Domcích 

- dopad na lepší organizaci 

- odpadá práce s vyhledáváním 

- ideálně kalendář aktuálně probíhajících aktivit  

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

 

4. Příprava dalších aktivit na rok 2020 

• Dotační kalendář – viz. bod 3 zápisu 

- malé granty i měkké 

         - investice i nadace 
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• Databáze dotačních agentur 

- dotace – žádosti 

- výběrové řízení 

- rešerše obcí na tyto agentury a získání informací, co mohou agentury nabídnout 

- bude třeba oslovit tyto agentury, co mohou nabídnout 

• Dotační report – možnosti a využití finančních dotačních toků – viz. bod 2 zápisu. 

• 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), provede hodnocení.  

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

plánovaných finančních investicích a nabídnutí reportu PS. 

 

5.   Diskuze a různé 

Proběhla diskuze: 

• Zpracování projektů /dotací z pohledu školy – Z. Horáková Radová. 

• Využití možnosti informací firmy DRAG s.r.o. a K. Turka. 

• Východní Krkonoše – průběžné informace od T. Eichlera, do budoucna možnost malých 

dotací. 

• Možnost využití servisu města Trutnov školám (obracet se na dodané e-maily od T. 

Eichlera). 

• Možnost setkávání ředitelů škol v širším okruhu – informace ohledně financí, přípravě 

projektu, zaškolení apod. 

• Výše jmenované body programu. 

 

 

Příští setkání PS se bude konat v pondělí 3. 2. 2020 od 10:00 v zasedací místnosti MAS KJH, 

o.p.s.  

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 9. 12. 2019 

 


