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                                                POZVÁNKA 
 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na Školení pro ZŠ k OPVK, oblasti podpory 1.4 Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na základních školách (tzv. šablony)  

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska  na své Valné hromadě  dne 18.10.2010  za souhlasu 

svých členů, přijala úkol pomoci všem základním školám v regionu Místní akční skupiny 

Sdružení pro rozvoj Poličska  ucházet se o dotaci z OPVK pomocí tzv. šablon.   

Pro splnění tohoto úkolu bude dne 16.11.2010 od 14:00 hodin pořádán v konferenčním 

sále Multifunkčního domu, náměstí Na podkově  č.p.68 v Bystrém (1. patro) seminář 

pro všechny základní školy našeho regionu.  

Školení potrvá cca od 14-16 hodin.  

Obsah školení:  

  1.       Představení charakteru výzvy a principu přidělení finančních prostředků na konkrétní   

          aktivity  

  2.       Modelový příklad sestavení projektu pomocí tzv. šablon  

  3.       Realizace projektu a povinnosti žadatele nad rámec povinností vůči MŠMT  

Pro zástupce škol, kteří již navštívili některý ze seminářů pořádaných MŠMT nebo jinou 

organizací v minulosti, a kteří se již měli možnost seznámit se s obsahem možných aktivit, 

 doporučujeme, aby si koncept projektového záměru, případně sestavení projektu 

z jednotlivých šablon přinesli s sebou na konzultaci.  

Vzhledem k tomu, že semináře pořádané v posledních měsících MŠMT byly limitovány 

účastí pouze 1 osoby za školské zařízení,  doporučujeme, aby se semináře zúčastnili ti 

zástupci školy, kteří budou projekt připravovat anebo jako koordinátoři realizovat ( ředitel 

školy, zástupce ředitele, vedoucí učitel projektu, účetní projektu apod.).  

Snahou našeho semináře je na základě bohatých zkušeností zastupující manažerky MAS 

s desítkami realizovaných projektů upozornit na dobře sestavenou a reálnou koncepci 

projektu, velmi uvážlivě vybrané hodnotící indikátory a zejména upozornit na dobrý průběh 

realizace, který přináší  velké povinnosti žadatelů vůči svěřeným finančním prostředkům 

nad rámec povinnosti vyplývajících z následně podepsané dohody s MŠMT o dotaci. 

Projekt je financován z EU a  každý žadatel se tak vystavuje možnosti mnoha kontrol  
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projektu po jeho ukončení, které se týkají kontroly správného proúčtování projektu, výběru 

dodavatelů pro jednotlivé pomůcky projektu, doložení, archivaci a zpřístupnění všech 

výstupů, evidence výuky a odučených hodin vůči zřizovateli a splnění všech povinností 

v limitu platných zákonů a povinností vyžadovaných auditory škol.  

Cílem semináře je pomoci všem školám v našem regionu 100% využít finanční prostředky 

efektivně a bez zbytečných vratek nevyčerpání prostředků a sankcí za porušení podmínek 

dotace jak vůči donátorovi (prostředky EU poskytnuté prostřednictvím MŠMT), tak vůči 

legislativě ČR.  

Prosíme o potvrzení účasti telefonicky či mailem na níže uvedené kontakty. 

 

Lektor: Olga Ondráčková, zastupující manažerka MAS SpRP  

  Ivana Štenclová, OREGIO 

 

 

 S přáním pěkného dne    

                                                       za sekretariát MAS Leona Šudomová 

                                                                                       tel. 773 983 764 

                                                                                       info@maspolicsko.cz 

 

 

 


