Zápis
Jednání pracovní skupiny pro financování
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 9. 1. 2019
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, zahájení v 14:30 hodin
Seznam účastníků – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Čas jednání: 14:30 – 15:30

Program:
1. Zahájení, uvítání přítomných, cíle jednání
2. Seznam dotačních programů
3. Další možnosti financování a spolupráce škol a firem
4. Diskuse, ukončení
Obsah jednání
Ad1) Zástupci MAP II zahájili jednání a přivítali členy pracovní skupiny. Představili program
jednání a jeho cíle.

Ad2) Ing. Lenka Šimečková prezentovala přehled dotačních programů. Byla dohodnuta
struktura informací směrovaných ředitelům škol a školských zařízení, a to jak aktuální výzvy,
tak ve formě plánu na nejbližší období:
- zadavatel
- název dotačního titulu
- zacílení co a pro koho
- termín vyhlášení
Tento seznam bude vedoucím pracovní skupiny zaslán zástupcům MAP II a tento bude
zveřejněn na webu MAP II tak, aby sloužil především ředitelům škol k jasnému přehledu o
možných zdrojích financování. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Ad3) Byly předloženy další možnosti financování:
1. firemní granty pro zaměstnance jako nositele projektu ve spolupráci se skupinami
jako jsou například Sdružení rodičů školy. Tato forma funguje zejména u
nadnárodních firem
2. oslovení firem v regionu s žádostí o vytvoření „mikrofondu“

3. možnosti fundraisingu - využití různých druhů materiálů z firem pro školy, např.
odřezky dřeva, kov; propojit požadavky škol a možnosti firem
4. realokace finančních prostředků z Šablon
5. využití jiných vzdělávacích projektů pro zajištění vzdělávacích aktivit (např. OKAP)

Ad4) V rámci diskuse byly navrženy následující podněty:
- vytipování firem včetně drobných podnikatelů, které mají aktivní zájem prezentovat
se u škol s cílem podnítit zájem žáků v rámci volby povolání
- zapojení rodičů a seznámení dětí a žáků s jejich profesemi a pracovním prostředím
- možnost domluvení exkurzí na zajímavá pracoviště za účelem motivace dětí a žáků
(např. prototypové dílny, zkušebny, materiálové laboratoře, vývojová centra apod.)
- možnosti dnů otevřených dveří na školách poskytují dostatečný prostor pro
rozhodnutí o volbě povolání rodičům i žákům
- oblast kariérového poradenství – nastavení systému odborníků ve školách, podpora
informovanosti výchovných a kariérových poradců
Úkoly
aktivita
Předložit seznam dotačních
programů
Zveřejnit seznam dotačních
programů na webu MAP II
Vytipovat finanční zdroje na:
- aktivity spolupráce
- aktivity
v rámci
akčních plánů
- aktivity
v rámci
strategického rámce
Seznámit
ředitele
škol
s dostupností
seznamu
dotačních programů na
webu MAP II
Aktualizace
seznamu
dotačních programů

termín
do 16. 1. 2019

odpovědnost
L. Šimečková

během ledna 2019

K. Harabišová

od února 2019

členové PS pro financování

leden – únor 2019

K. Harabišová

průběžně dle výzev

členové PS pro financování

Zapsala: Bc. Kateřina Harabišová, Mgr. Eva Kytková, 10. 1. 2019.
Seznam příloh:
1. Prezenční listina

