
 

Stránka 1 z 1 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 (MAP) 

 
Pořadové číslo jednání: PS FIN 13/2021 

Datum konání: 28. 12. 2021 

Místo: zasedací místnost Triana Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 

Jednání zahájeno: 13:00  

Jednání ukončeno: 14:00 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 
 

Program/body jednání: 

1. Aktualizace investičních priorit MAP II. 

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh Strategického rámce MAP II, verze 11 a doporučuje jeho 
předložení ke schválení ŘV MAP 

- V průběhu 12/2021 byla ZŠ a MŠ poskytována metodická podpora pro optimální nastavení projektových 
záměrů, Ing. Hůlka apeloval na zřizovatele škol 

- PS pro financování bude průběžně sledovat dotační tituly a bude v pravidelné komunikaci se zástupci 
CRR, MAS Světovina/MAS Aktivios a ITI Plzeň – návrh na přípravu setkání se zástupci těchto subjektů 
v období březen-duben 2022  

2. Přehled dotačních výzev pro MŠ a ZŠ v roce 2022 

- Školy a školská zařízení byly informovány o dotačních programech Plzeňského kraje, členové PS byly 
seznámeni se základními parametry programů pro možnost poskytování konzultací zapojeným školám 

- Kompletní přehled dotací dostupný na http://dotace.plzensky-kraj.cz/) 

- Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022 – lze podpořit také online aktivity, příjem 
žádostí od 10.1.2022 do 31.1.2022 

- Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci – určeno pro ZŠ (a SŠ), příjem žádostí od 10.1.2022 
do 31.1.2022 

- Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – ze strany škol je o aktivitu zájem, jedná se o projekty 
neinvestičního charakteru a menšího rozsahu, příjem žádostí od 10.1.2022 do 31.1.2022 

- Mikrogranty pro oblast školství a mládeže – příjem žádostí od 1.3.2022 do 1.8.2022 

- Podpora tělovýchovy a sportu – příjem žádostí od 10.1.2022 do 31.1.2022 

- Erasmus – krátkodobé projekty mobilit (příjem žádostí do 23.2.2022) 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, koordinátor I – strategický a věcný manažer 

Schválila: Renata Hereitová, vedoucí PS FIN 

Místo, datum: V Rokycanech dne 28. 12. 2021 


