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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 20.1.2021 od 13:00 hod 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ 
 

 

místo konání: on-line 

 

účastníci jednání: 

Monika Byrtusová, Pavel Žižka, Dalibor Pyszko, Magda Nogová, Marcela Byrtusová 

Petra Kantorová, Kateřina Czempková 

 

1. Program 

- Příprava a organizace semináře k dotačním příležitostem (P. Žižka – nové výzvy EU investice, 

MAS, ministerstva, Monika Byrtusová – nové výzvy MSK, P. Kantorová – nové výzvy evropské 

dotace a vývoj národní sportovní infrastruktury) – každý připraví svou část prezentace 

do 20.2.2021, bude spojeno do jedné prezentace. 

Termín a způsob realizace semináře bude upřesněn v závislosti na vývoji epidemiologické 

situace. 

- Seminář pro ekonomy – úkol pro Marcelu Byrtusovou, organizace, příprava, informování vedoucí 

skupiny. 

- Paní Nogová – seminář s Komárovou, 5/2021, příprava 

- Paní Nogová – dopravní hřiště – 3/2021, příprava 

- Návrh realizačního týmu – školení kuchyně pro kuchařky – zorganizovat o jarních prázdninách 

(p. Nogová). 

- Paní Nogová a Mar. Byrtusová zváží zapojení paní Mrajcové (vaření s žáky ve školách) v jiné 

formě, např. v rámci prázdninových aktivit. 

- Realizační tým navrhuje připravit varianty aktivit pro žáky na období letních prázdnin 

(např. v rámci Prázdnin v Třinci nebo v rámci příměstských táborů, možné navázat spolupráci 

s NNO v území a nabídnout spolupráci při tvorbě programu). 

- Školení spisová služba dosud neuskutečněna z důvodu COVID-19. On-line forma školení 

se zatím nejeví efektivně. 

- Návrh realizačního týmu na základě podkladů každé školy zafinancovat nákup v hodnotě 

25 000-30 000 Kč. Na základě školních miniprojektů – zahrnuje nákup pomůcek s využitím 

v souladu s cíli MAP. Každá škola bude mít zapojena lektora implementace, budou uzavřeny 

DPP, hrazeno z přímých nákladů projektu MAP. V závěru projektu se uskuteční společné setkání 

lektorů ke sdílení zkušeností. 

PS financování doporučuje realizovat tuto aktivitu s ohledem na blížící se konec realizace 

projektu a nemožnosti realizovat prezenční aktivity pro děti (neustálé prodlužování nouzového 

stavu, nemožnost účasti cizího lektora na škole, nemožnost realizovat aktivity, při které 

se setkávají zástupci vícero škol apod. Využití finančním prostředků pro jednotlivé školy 

se proto jeví jako efektivní. Každá škola si vybere dle vlastních potřeb, dojde ke zvýšení k rozvoji 

kompetencí v požadovaných oblastech. 

 

 

2. Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

- organizace aktivit, návrhy aktivit na letní prázdniny, příprava dotačního semináře 
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3. Termín plnění úkolů:  

leden 2021 

 

4. Termín dalšího setkání: 

17.2.2021 i s realizačním týmem, asi on-line 

 

 

V Třinci dne: 21.1.2021 

 

 

Zapisovatel: 

Ing. Monika Byrtusová – vedoucí PS 


