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Program
 Úvod – aktuální informace z projektu MAP II Klatovy
 Aktuální dotační možnosti – národní zdroje
 SFŽP ČR Výzva č 7/2019 Rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely
EVVO („Přírodní zahrady“)
 MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora
obnovy sportovní infrastruktury (školní hřiště, školní
tělocvičny)
 Diskuse

MAP II
 Pokračování MAP I (2019-2022)
 financováno OP VVV, realizováno ve všech ORP
 Cíl: Podpora rozvoje vzdělávání v území – ORP Klatovy
 Povinná část
 Pracovní skupiny:
 čtenářská a matematická gramotnost
 rovné příležitosti ve vzdělávání
 financování vzdělávání

 Strategie a analýzy v oblasti vzdělávání

 Realizační část
 aktivity dle potřeb a návrhů škol v území
 doplňovány a upravovány v průběhu projektu
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Multimédia ve výuce pro učitele ZUŠ a ZŠ
 Vzdělávací kurz pro výuku s

notačními programy a hudebním SW
 ve spolupráci se ZUŠ Nýrsko

Setkání s knížkou
pro MŠ a I. stupeň ZŠ
 Sady knih pro společné čtení

pro školy
 Program knihovny pro školky
 Besedy se spisovatelkou P.
Braunovou (ZŠ), Vítovou (MŠ)
 Zapojeno 7 ZŠ a 7 MŠ

Práce s dětmi se SVP
 Workshop pro učitele zaměřený na způsob výuky a péče o děti s

SVP
 ve spolupráci se ZŠ Hálkova Klatovy

ÚDIF – úžasné divadlo fyziky
 Seminář pro učitele –

jednoduché fyzikální pokusy
do výuky
 3 vystoupení/show pro děti
 560 žáků I. a II. stupně ze
základních škol z Klatovska

Středověk v Západních Čechách
a Regionální historie Klatovska
 Historické projektové dny,

přednášky,



Lektor Libor Marek
Zapojeno 11 ZŠ

 Procházka s průvodcem po

Klatovech




Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem
Dr. Hostaše v Klatovech, lektor Jan Jirák
Zapojeno 9 škol
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Podpora MŠ při řešení
logopedických problémů u dětí
 Setkání MŠ s logopedem
 Školní rok 2019/2020



Seminář pro pedagogy MŠ – Vývoj řeči u předškolních dětí
Screening logopedických vad v MŠ – 2-3/2020 (4 zapojené MŠ)

Podpora MŠ při diagnostice dětí
 Vybavení MŠ Klokanovým

kufrem
(sada diagnostických pomůcek)
 školení k diagnostice dětí
– únor, duben 2020
 Zapojeno 14 MŠ

Aktivity pro pedagogy
14. ledna 2020 - Vývoj řeči u předškolních dětí, M.
Štochlová (MŠ Singrova Klatovy)
28. ledna 2020 - Pokusy ve školách – V. Žák (Masarykova
ZŠ Klatovy)
29. ledna 2020 - Regionální povědomí – L. Marek, J. Jirák
(Vlastivědné muzeum v Klatovech)
5. února 2020 - Jak pracovat s Klokanovým kufrem
(MŠ Nýrsko)

Připravované aktivity pro děti a
žáky:
Zdravověda pro děti - program určený pro děti MŠ, žáky I. a II. stupně
ZŠ v zapojených školách ve spolupráci s DDM Klatovy
Výchovné koncerty – pro ZŠ a MŠ, ve spolupráci se ZUŠ Nýrsko

16.01.2020

Připravované semináře pro pedagogy pro
II. pol. šk. roku

Přírodní zahrady

 Právní minimum pro pedagogy, Mgr. Bc. Ladislav

 Cílem rozvoj EVVO u předškolních dětí a žáků základních a středních

Dvořák
 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií,
PaeDr. Renata Wolfová
 Práce s problémovými žáky, Mgr. Petra Šteflová
 Metoda Stages zapojení mikroher rozvíjejících myšlení
dětí do běžné výuky
 Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga v hodině

škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím

 Jednokolová, nesoutěžní
 Příjem žádostí: 3.2. 2020 –31.3. 2020
 Alokace: 250 mil. Kč
 Dokončení projektů: nejpozději do 31.12. 2022
 Výše podpory: min. 100 tis. Kč –max. 500 tis. Kč

(podpora na 1 projekt max. 85 % z celk. způsob. výdajů)

Přírodní zahrady
 Žadatelé:
 Obce

Přírodní zahrady

 Předškolní zařízení mateřské školy, lesní mateřské školy
 Základní školy
 Střední školy
 Domy dětí a mládeže
 Příspěvkové organizace působící v oblasti EVVO
 NNO v oblasti EVVO
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Přírodní zahrady

Přírodní zahrady

 Podporované aktivity
a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro

 Podmínky výzvy:
 Udržitelnost 3 roky
 Způsobilé výdaje (dle NOP- Náklady obvyklých prvků)
 Nesoutěžní výzva
 Příjem žádostí –výhradně prostřednictvím AIS SFŽP
 Bez ZVA (závěrečné vyhodnocení akce)
 Nezávazné indikátory

předškolní děti

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské

školy

c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ, SŠ a

organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve
venkovním prostředí

!!!Podporované aktivity nelze kombinovat!!!

Přírodní zahrady

Přírodní zahrady

 Podmínky podpory:

 K žádosti je třeba doložit:

 Podpořeny budou projekty, které obsahují popis využití zahrady ve

 Podrobný popis projektu (příloha č. 1)






výuce či výukovém programu (vyjma aktivity b).
ZŠ vazba na školní plán EVVO či na téma EV zpracované ve
vzdělávacím programu
Zapojení místní veřejnosti ve všech fázích (mimo aktivity b) a projektů
rozvoje již existujících zahrad)
Udržitelnost projektu po dobu 3 let
Výsadba 1 stromu (mimo aktivity b)

 https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2020

 Projektová dokumentace (je-li relevantní) nebo popis
pomůcek/zázemí
 Dokument prokazující zvolení statutárního zástupce
 Výpis z katastru nemovitostí +snímek mapy (nájemní smlouva
min. na dobu 3 let od ukončení projektu +souhlas vlastníka s
realizací
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Přírodní zahrady
 Ke smlouvě se dokládá:
 Bankovní účet (u samosprávných celků u ČNB)
 Vyjádření/stanoviska OSS (je-li relevantní)
 Dokumentace k zadávacímu řízení
 Faktury a ostatní účetní doklady
 Bankovní výpisy prokazující uhrazení faktur
 Doložení certifikace zahrady (je-li relevantní)

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

!!! Není Závěrečné vyhodnocení akce !!!

Přírodní zahrady
 Žadatel může podat více žádostí (pravidlo 1 žádost = 1 zahrada)
 Administrace celého projektu –AIS SFŽP (Agendový informační systém

SFŽP) - https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/default
pro registraci žadatele a následné podání žádosti je nutné mít
zřízenou datovou schránku nebo kvalifikovaný certifikát umožňující
vytvářet kvalifikované elektronické podpisy.
 Způsobilé výdaje:

 Realizovány bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem
 Způsobilé výdaje (ZV) jsou uvedeny v příloze č. 2 Náklady obvyklých

prvků přírodních zahrad a souvisejících výdajů
(https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2021)

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 Podpora rozvoje regionů 2020 (2 programy)

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova - je určen pro obce do
3000 obyvatel (DT 117d8210B -Podpora obnovy sportovní
infrastruktury)
2. Program Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli (DT 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury)
1.

 Oba programy:
 Zahájení příjmu žádostí: 4.12.2019
 Ukončení příjmu žádostí: 17.2. 2020 (do 12 h)

 Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků : duben až květen 2020
 Nejzazší termín zahájení akce: září 2020

 Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2021
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Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 Žádost se podává v originální podobě v 1 vyhotovení:
 poštou nebo osobně na MMR (podatelna MMR; Ministerstvo pro místní
rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha; 1ID datové schránky: 26iaava)
 Postup podání:






Založení a vyplnění žádosti v internetové aplikaci DIS ZAD (www3.mmr.cz/zad);
vložení povinných příloh do aplikace;
Uvedení žádosti do stavu „podána“;
vygenerování formuláře žádosti a jeho tisk, který žadatel opatří podpisem a razítkem;
podání žádosti na MMR (formuláře žádosti včetně příloh)

 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-

rozvoje-regionu-2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-

rozvoje-regionu-2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 Podporovány budou projekty:

 na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a

sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 na obnovu školních tělocvičen

 Účastník podprogramu může být obec:

 do 3000 obyvatel (1.)/obec, která má 3001 –10 000 obyvatel (2.) k

datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy,
 na jejímž katastru je zřízena základní škola.
 má zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 Dotace je poskytována až do výše :
 70 % (obce do 3000 obyv.) nebo do 60% (obce s 3000 až 10 000
obyv.) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 Dolní limit dotace na jednu akci: 500 tis. Kč
 Horní limit dotace na jednu akci: 5 mil. Kč
 Školním hřištěm, tělocvičnou je myšlena:
 stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí
školního areálu.
 Popř. zařízení v majetku obce, které škola využívá, protože
prokazatelně nedisponuje vlastním hřištěm/tělocvičnou

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 Výstupy:
 Musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy
 Mohou být využívány i pro volnočasové aktivity
 nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování

ekonomické činnosti

 Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit

maximálně 20% celkové časové kapacity objektu
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Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 Uznatelné náklady:
 vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní

infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční),
 vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení

(např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna
apod.),v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní
infrastruktury,
 oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou
součástí obnovy školního hřiště,
 zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří
(vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy, v
případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní
tělocvičny.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 Neuznatelné náklady:
 hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro

hodiny tělesné výchovy
 nábytek, vybavení a zařizovací předměty,
 tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k
zabudování
 tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné

Děkujeme za pozornost
www.ekoregion-uhlava.cz
www.facebook.com/masekoregionuhlava

Pavla Dusíková, tel. 602 728 605
pavla.dusikova@cpkp.cz

Gabriela Šindlerová, tel. 602 639 762
sindlerova@ekoregion-uhlava.cz

Jana Kadlecová, tel. 602 178 371
kadlecova@ekoregion-uhlava.cz

Jitka Babková, tel. 602 179 381
babkova@ekoregion-uhlava.cz

