STRATEGIE a DOTACE
MAP v ORP Říčany
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Hodně různých vlivů a požadavků
EU
Stát
Kraj
Obec – zřizovatel
Rodiče

Jedna škola

KDO VÁM MŮŽE POMOC
Koho získáte na svou stranu
obec, rodiče, partneři …
Práce

Projekt MAP
Místní akční plán
Servis a poradenství

MAS
Místní akční skupina
Malé peníze,
ale jen pro náš region

Dotace EU a ČR
Velké peníze, pro všechny

EVROPSKÉ DOTACE
Jeden balík peněz pro ČR se rozdělí na Operační programy – OP (IROP, OPZ…)
ČR musí mít strategii, za co peníze utratí – Národní strategie schválená EU
Každý program pak ještě svůj balík dělí na způsob utracení peněz
Každý způsob vyžaduje nějaké jiné podklady pro své výzvy
Státní projekty

Individuální projekty

Speciální nástroje
CLLD – projekty MASek

ITI /IPRÚ – projekty měst

Strategie MAS pro její
obce

Strategie města a jejího
okolí

Strategie
ministerstva

Strategie MAP (pro ORP)…
…kraje (KAP), obcí, škol…

Peníze jen pro stát
a jeho složky
MŠMT, MMR…
NIDV, NÚV…

Peníze pro celou ČR
Peníze jen pro dané
vyjmenuje se, kdo může
obce v regionu MAS
žádat = oprávněný žadatel

Peníze jen po dané město a
jeho okolí

PROČ SE PÍŠÍ RŮZNÉ STRATEGIE?
Aby se sem dostalo víc peněz (jako puzzle)
STÁT (MŠMT)

MAP místní akční plán

Píše strategii pro
čerpání státu

Strategie pro PIII (ORP) Strategie pro obce,
které k ní dobrovolně
na IROP – výzvy pro
patří
projekty dle našeho
seznamu! Jiné ne 
MAS Říčansko (38)
MAS Podlipansko (5)
na OP VVV – vaše
MAS Posázaví (1)
individuální projekty
šablon a vzdělávání
Vypisuje vlastní
výzvy, ale podle
Hlídá další výzvy
pravidel IROP

Data potřebuje pro
argumentaci svých
investic vůči
Evropské unii

Může žádat na
společné záměry za
všechny

MAS maska

ITI
Strategie Prahy a
okolí
Ve školství
- Říčany
- Průhonice
- Kostelec nčL
Vypisuje vlastní
výzvy, ale podle
pravidel IROP

MAP v ORP Říčany


Oddělení městského úřadu Říčany



Ludmila Třeštíková a Monika Žilková

CO JE ÚKOLEM MAP


Napsat strategii – koordinovaný plán, jak investovat do školství na Říčansku



Do 30.6. odevzdat ministerstvům schválený seznam projektů, které jsou potřeba.
Kdo není v seznamu, nemůže žádat.



Sledovat aktuální dění ve školství, informovat a upozorňovat na důležité akce a výzvy



Vytvořit ucelený web o školách a pro školy



Lobbovat za vás a vaše projekty; spolupracovat s Krajem (na KAP)



Získat demografickou studii pro celé ORP s prognózou do roku 2050



Pomáhat s přípravou projektů (součinnost na přípravě podkladů pro vás, konzultacemi)



Organizovat a platit pro vás semináře, školení, výjezdy, spolupráci škol a sdílení informací



Vytvářet partnerství

Termíny – co nás čeká a nemine
do 13.6.2016 KARTY ŠKOL a organizací
 do 15.6.2016 kancelář MAP dopracuje dokument a přehled, který vám
obratem pošle ke kontrole
 23.6. 2016 od 15:30 proběhne Řídící výbor,
který dokumenty schválí


23.6. 2016 od 17:00 – 22:00 Kick off (sraz školy a obce)
 do 30.6. 2016 Strategický rámec a investice odevzdáme MŠMT, MMR a
Krajskému úřadu
 Od září 2016 pravidelně – 1x měsíčně setkání
MŠ: září – listopad – leden – březen – květen
ZŠ: říjen – prosinec – únor – duben - červnen


Na co teď můžete žádat


OP VVV

Výzva ŠABLONY – žádá si sama škola, elektronicky, podepisuje ředitel/ka


teď otevřená – peníze dle počtu dětí, tj. ideálně žádat listopad 2016



IROP a ČR - projekt musí být v schváleném seznamu MAP!

Zvýšení kapacity MŠ a ZŠ – žádá obec/zřizovatel


bude z národních fondů MŠMT a MF – podzim 2016

Specializované učebny – může žádat i obec i škola


bude otevřená od srpna 2016 do ledna 2017

Jste úžasní!
ŘEDITEL ŠKOLY JE:

MUSÍ:



VIZIONÁŘ:

dávat škole moderní vizi, profilaci, směr



PERSONALISTA:

hodnotit, vést, motivovat personál



UČITEL:

stále se vzdělávat jako pedagog i učit



FINANČNÍ MANAŽER:

řádně, zodpovědně a efektivně hospodařit



ADMINISTRÁTOR:

vykazovat a vyplňovat 



PROJEKT MANAŽER:

sledovat výzvy, psát projekty, řídit projekty



ODBORNÍK:

držet trend v technice, didaktice, nových postupech



ČARODĚJ:

mít co nejlepší vzdělávací výsledky a zároveň
individuálně inkludovat žáky s různými hendikepy

Chceme vám pomáhat jak to půjde 

