
ZÁPIS - Ranní klub 13. 12. 2017 
 

Témata:  

Zdroje finanční podpory pro Vaše projekty v roce 2018 

Spolupráce s vysokou školou v Nyse 
  

Zapsala: Mgr. Markéta Turková 

Hosté: Vendula Doleželová (Město Jeseník), Petr Procházka (Euroregion Praděd), Vendula Poláchová 

a Hana Hošková (MAS Vincence Priessnitze), Martina Seidlerová (Sudetikus), Zdeňka Blišťanová 

(místostarostka města Jeseník)  

 

1) Dotační programy města Jeseník (Vendula Doleželová)  

Na úvod seznámila VD přítomné s dotačními programy města Jeseník. Obecně se jednalo o 

neinvestiční dotační programy, prioritně- pro veřejně prospěšné projekty – vzdělávání, preventivní 

programy, apod. Specifické pravidla se nachází na stránkách města Jeseník v sekci Dotace města:  

https://www.jesenik.org/obcan/20-dotace-mesta.html 

Konkrétní dotační programy (celkově 5,5 milionu korun):  

- Podpora jednorázových projektů 

o často do 20 tisíc korun 

o žadatelem právnická nebo fyzická jednotka,  

o pro 2018 alokace 700 tisíc K  

o žádosti se podávají od 11.12 do 9.1  a pak 30.4. 

o žádost se může podívat dvakrát.  

 

- Podpora sportu a činnosti sportovních organizací,  

o co mají pravidelnou činnost zaměřenou především na děti mládež.  

o Alokace 1 500 000 Kč 

o jediný termín během celého roku - do 9.1.,  

o žadatel může žádat na jednu činnost a jednu akci  

 

- Podpora sociálních služeb 

o alokace 360 000 Kč, netvoří víc jak 70 % nákladů  

o na starost má odbor sociálních věcí 

 

- Individuální dotace  

o pro projekty, které nepatří pod žádný jiný program,  



o např. i výkonnostní sporty dospělých, taneční spolky,  

o 4 termíny, není určená výše dotace  

 

Diskuze 

Lenka Bachová: Proč částku k první dotaci (Podpora jednorázových projektů) město každý rok částku 

snižuje? Jaké jsou kritéria pro hodnocení.  

VD: Z první kategorie byly vyčleněny taneční centra, která jsou nyní včleněna do individuální dotace, 

kde byla částka navýšena. Jedná se o taneční centra, která se nezajímají o tanec vrcholově, ale 

zájmově. Proč je málo peněz? Po zkušenostech se jedná o dostatečnou částku a není to jediný zdroj, 

kde se dají dotace čerpat (ministerstva, kraj). Kritéria pro hodnocení jsou na stránkách města. 

Taneční spolky (jakékoliv, registrované, sportovní, soutěžní apod.) si žádost podávají do Individuální 

žádosti – ostatní, nemohou žádat v rámci dotace na podporu sportu. 

Zdeňka Blišťanová: Při vyhodnocování se vychází z minulých let a ze žádostí. Myslím si, že většina jich 

je uspokojena a nejsou podpořeny ty, které neodpovídají kritériím. Navíc musíme vycházet z toho, co 

město má a co vše město musí.  

LB: Taneční studio žádá každý rok, nějakou podporu mělo, po loňském roce jsem zůstala mírně 

v šoku, protože ta částka byla za celých patnáct let naprosto nejnižší a nepokryla téměř nic, co by 

mělo na reprezentaci města obsáhnout. Proto mě zarazilo, že letos je částka ještě nižší. Za poslední 

dva roky se podpora rozmělňuje do více organizací, subjektů a spolků a klíč, který byl daný loni, 

Zajímalo by mě, jaký bude letos, ten loňský nebyl rozdělen.  Podle mě to nebylo rozděleno. 

ZB: Nevím, v čem to nebylo dobře rozděleno. Objevuje se čím dál tím více subjektů a je těžké to 

posoudit. Teď vám na to neumím odpovědět. Kritéria jsou nastavena, je k tomu komise, která k tomu 

přistupuje hodně zodpovědně. 

Na kulturu je MKZ, na který jde asi 10 milionů.  

____ 

Filip Kania: Pokud se bude akce konat na území města Jeseník, může žádat subjekt odkudkoliv? Je 

kritériem k zisku dotací to, zda subjekt čerpá finance jinde?  

VD: Může a přihlíží se k fungování celé organizace. 

___ 

AT: Můžete nás seznámit s tím, kdo je v komisi a do jaké míry je obeznámen s činností subjektů?  

ZB: Komise je na webu, všechny podklady musí člověk prostudovat, musí tam být o činnosti, o 

hospodaření, o spoluúčasti. Např. Lea Steigerová se tomu opravdu hodně věnuje. Další členové jsou 

na stránkách města Jeseník.  

___ 

Martina Seidlerová: Jaké jsou nejčastější chyby při podávání žádosti?  



VD: Ještě se nestalo, že by byl někdo vyřazený. Nejčastější chybou jsou přílohy k žádostem, například 

rozvaha. S žádostí jako takovou problém nebývá.  

___ 

Zdeňka Morávková (za Tančírnu): Tančírna je instituce, co nabízí program i Jeseničákům, doplňuje 

program. Je reálné, abychom žádali? 

ZB: Ano, podpora se týká nejen projektů realizovaných v Jeseníku. Není to čistě zaměřeno na město. 

Nicméně prioritně je pro město Jeseník, ostatní mohou žádat v dalších obcích.  

___________________________ 

2) Petr Procházka  - předseda Euroregionu Praděd 

Petr Procházka informoval o dotačních titulech, které budou vyhlášeny v Olomouckém kraji, 

např.:  

- Nadregionální akce cestovního ruchu: cílem je podpora akcí nadregionálních nebo 

mezinárodních  

- Rozvoj zahraničních vztahů, podpora se spoluprací, školy, neziskovky 

- Zkvalitnění služeb informačních center  

- Podpora cestovního ruchu, budování, rekonstrukce, podnikatelské subjekty 

- Kinematografie – cílem je motivovat filmaře, aby točili v našich regionech 

- Podpora výstavby a opravy cyklostezek 

- Podpora zvýšení bezpečnosti provozu 

- Podpora místních produktů a regionálních značení 

- Podpora farmářských trhů  

- Program obnovy venkova  

- Územní dokumentace, projektové dokumentace 

- Podpora práce s dětmi a mládeží pro nestátní a neziskové organizace – samostatný 

program - od 5.4, v květnu vyhlášeno a v červnu schváleno 

- Obnova kulturních památek 

- Obnova staveb drobné architektury místního významu 

- Podpora kultury v kraji v roce 2018 - významné kulturní akce –  

o Jiří Juráš: kulturní komise dala dohromady finální návrh podmínek, program je 

dvoukolový, lze podat více žádostí; objem 15 milionu pro první kolo a 7 milionu 

pro druhé. Příjem žádostí od 18 ledna, 18.12 se budou schvalovat podmínky.  

 

Dalším tématem PROGRAM Interreg V-A – Přeshraniční spolupráce – Česko-Polsko 

- na toto období 226 milionů euro – 6 miliard, různé programy,  

- Velká investiční spolupráce, do níž se zapojují města, kraje, apod.  

- Fond mikroprojektu – řeší přeshraniční spolupráci a její rozvoj na místní úrovni, spravují 

jednotlivé euroregiony podél hranice (u nás euroregion Praděd).  



- Správcem česko-polského programu je ministerstvo pro místní rozvoj, jsou zde přidělené 

peníze a v rámci toho programového období jsou vyhlášeny prioritní osy,  

- v tomto případě se jedná o čtyři prioritní osy, v nichž se mohou podávat žádosti o dotace.  

- smyslem je podpořit a prohloubit česko-polskou spolupráci 

- základními podmínkami jsou Princip vedoucího partnera a přeshraniční spolupráce a 

přeshraniční dopad.  

Fond mikropojektu má tři typy projektů - vedoucí partner, partnerský, samostatně realizovaný   

- mohly by zajímat osy: 

o Podpora cestovního ruchu 

o spolupráce institucí – prakticky kdokoliv, města, obce, spolky, fotbalisti  

- Primárně jsou projekty dělané jako „face-to-face“, měkké projekty – cestovné, ubytování 

na vícedenních akcích  

- Celkové náklady projektu mohou být maximálně do dvojnásobné výše. Pokud je výše 

podpory 40 tisíc projekt nesmí přesáhnout 80 tisíc.  

- Fondu mikroprojektu využívá např. ZŠ v Mikulovicích  

- Výzva k podávání je nepřetržitá, pouze je stanoven deadline, ten bývá zhruba dvakrát do 

roka, podávání žádosti je na podzim a na jaře (aby se stihli realizovat akce na léto), nyní 

je deadline v únoru  

- Musí být jeden partner z Polska. A musí to mít jasný přeshraniční dopad. Nelze jen, aby 

se polský partner podepsal, to je nerealizovatelné. Musí to splňovat alespoň společnou 

přípravu a společnou realizaci, dalšími dvěma kritérii jsou společný personál, společné 

financování. Partnery lze hledat přes sekretariát Euroregionu Praděd, ale nelze je nalézt 

rychle na všechno. 

- Více informací – na stránkách europraded.cz, kolonka česko-polská spolupráce 

 

- Problematické je, že projekt musí být předfinancován a peníze se dostanou zpětně. Může 

být hrazeno dofinancování ve výši 15%. Dost často problém, že zde mohou být 

neuznatelné výdaje.   

 

3) Místní akční skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o. p. s. (MAS) – Hana  Hošková 

Info: MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. byla založena za účelem poskytování obecně 

prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko metodou LEADER. 

MAS přišla s nabídkou dotačních programů. Zatím bylo obtížně říci informace na rok 2018, některé 

jsou již vyčerpané a jiné v běhu, informace na rok 2018 a na další výzvu byly jen obecné. 

Integrovaný regionální operační program:  

- 5 výzev, v nichž se přerozdělují peníze, alokace jsou pevně dané a výzvy budou 

vyhlašovány do doby, než budou peníze vyčerpané: 

• A1 Bezpečnost dopravy – pro obce – rekonstrukce, modernizace výstavba chodníků, 

přechodů, světelné signalizace…  

• A2 IZS - řízení rizik – pro obce  



• A3 – Zázemí sociální inkluze – širší řada oprávněných žadatelů, poskytovatelé registrovaných 

sociálních služeb (obce, dobrovolnické svazky obcí, církve)  

• A4 Rozvoj sociálního podnikání – OSVČ, podnikatelé, práce sociálních podniků; je to poměrně 

obtížné rozjet sociální podnik, momentálně je vyhlášena alokace 2 miliony, zhruba 1,4 

milionů tam zbývá; finance jak na vznik, vybavení, tak rozšíření kapacit stávajícího sociálního 

podniku 

• A5 – investice do vzdělávání – školy a jiné organizace – rozvoj infrastruktury, rozvoj 

zájmového neformálního a celoživotního vzdělávání, nelze peníze čerpat na cokoliv, je 

potřeba otevřít pravidla  

 

Program rozvoje venkova  

- pro zemědělské podnikatele a malé a střední podniky, jediné i pro podnikatelský sektor  

• Zemědělská produkce 

• Investice do nezemědělských činností 

• Investice do zemědělských podniků 

• Rekreace v lesích  

Operační program zaměstnanost 

- na rozdíl od ostatních programů, kde je financování ex-post, je zde forma zálohových 

plateb dopředu  

• Sociální podnikání – personální  

• Prorodinná opatření – peníze určeny na rozvoj zařízení péče pro děti, dětské skupiny, 

příměstské tábory, vzdělávání pečujících osob,  

• Operační program životního prostředí – zatím žádný žadatel a peníze zůstávají; např. 

likvidace invazivních rostlin a výsadba dřevin na území CHKO , 

• je možné že ministerstvo pustí další tři opatření – výsadba dřevin mimo CHKO, protierozní 

opatření, revitalizace funkčních ploch a prvků veřejné zeleně 

 

- Hodnotící kritéria lze zjistit dopředu na stránkách MAS  

- Doporučujeme podívat se na web, fb, nebo si domluvit individuální konzultace  

LM: Jaká je úspěšnost?  

HH: Je poměrně dobrá. MAS je teprve na začátku, ty první výzvy teprve běží. I výzva, která je 

ukončená, jsou tam podané projekty, obce opravdu zájem mají a už teď cítíme poptávku. Víme, že 

peněz bude málo a nejspíš nepokryjeme všechno. S obcemi je spolupráce dobrá a podmínky na 

čerpání jsou dobré. Výzvy začaly v půlce roku 2017, mezi obce, které mají největší zájem, patří např. 

Jeseník. S obcemi je nejlepší a nejjednodušší spolupráce. 

- Snažte se nás kontaktovat pro eliminaci chyb, jsme nejen od toho abychom řekli co 

rozdáváme, ale ukázali kde je chyba, probrali kritéria, znovu doporučujeme konzultaci.  



 

4) Martina Seidlerová: Nadace  

Kde jinde lze sehnat finanční podporu 

- Nadace Via: 

o Nadace Via pomohla Tančírně v Račím údolí, uspořádala s kapelou Priessnitz 

benefiční koncert v Praze, kde vybrali 80 tisíc korun, dále pomáhají s hledáním 

sponzorů, medializací 

o Nabízí rychlé granty, do 30 tisíc - např. konzultace s odborníky 

o Živá komunita – otevřeno jaro 2018, cílem zapojit sousedy, radnici, podnikatele – 

stačí být aktivní, je na podporu sousedských akcí, festivalů, stavby komunitních 

center; 30 – 100 tisíc  

o Místo kde žijem - otevřeno až v roce 2019  

 

- Nadace Karla Janečka:  

o podpora inovativních nápadů – až 250 tisíc, oblast vzdělávání dětí ve věku 10 až 14 

let (soft skills, rozhodování), podpora učitelů  

o Aktivní občanská společnost (podpora společensky inovativního prostředí)  

o Dva nadační fondy – pomoc pro oběti iracionální byrokracie, agrese; nadační fond 

proti korupci (konzultace, kontakt příslušných orgánů)  

- Nadace Neuron – podpora vědy 

- Nadace Pangea – téma pro rok 2017 bylo Slušný člověk, slušný svět  

- Nadace ČSOB – finanční podpora projektům na pomoc lidem v nepříznivé situaci 

- Nadace Tatiany Kuchařové – senioři 

- Nadace Tesca  

- Nadace Albert- zdravé stravování a sociálně znevýhodněných dětí  

- Nadace Partnerství – environmentální projekty – zdvojnásobí částku, kterou sami získáme 

pomocí fundraisingu  

 

_________________________________________________ 

5) Zdeňka Blišťanová: spolupráce s vysokou školou v Nyse 

 

- Cílem je rozpohybovat spolupráci mezi Jesenickem a vysokou školou v Nyse  

o moderní a velká vysoká škola, přes 2000 studentů, státní škola, nabízí denní a 

dálkové studium, široké spektrum oborů, spolupráce ve dvou rovinách: 

� Žáci z Jesenicka - studium v Nyse 

� Studenti, kteří potřebují praxi - stážisti pro naše firmy 

- Jedná se o nejbližší vysokou školu, 40 km 

- Předpokládá se, že pokud student zůstane na Jesenicku a bude studovat v Nyse, je zůstane i 

do budoucna v Jeseníku 

- Uskutečnilo se setkání se zástupci středních škol, reagovala například i hotelová škola 

v Jeseníku, která má teď třídu, kde se učí polský jazyk,  

- Škola je připravena na cizince (zkušenosti z programu Erasmus) některé obory jsou přímo 

v angličtině, V rámci spolupráce tam mají mentoring pro cizince, po domluvě mohou dát test 

v angličtině apod.  



- Jedná se o státní, neplacenou školu, koleje vychází asi 2 tisíce na měsíc, dobrá finanční 

dostupnost  

- V lednu přijedou zástupci do středních škol nabídnout 12 možných oborů v bakalářském, dále 

i magisterské a inženýrském programu 

- Největší zájem z „Emka“, dále je zájem i ze strany starostů  

- Pokud bude z naší strany poptávka po nějakém oboru, je možné, že ho na škole zařadí, 

nemají například obor fyzioterapeut, ale něco podobného  

- Je zde možnost navázat spolupráci v rámci česko-polské spolupráce  

- Zajímavé je například téma architektury – v Jeseníku chybí architekt, i v této oblasti by se 

dalo spolupracovat  

- Také se řešila letní škola polštiny - dvou až třítýdenní kurz  

- Diplom z polské školy je rovnocenný tomu českému  

Další Ranní klub proběhne ve středu 10. 1. 2018 od 9h ve Zdravé kavárně. Tématem bude školství na 

Jesenicku. Pokud chcete přispět k tématu, přihlašte se na email ranniklub@gmail.com. Přijďte se 

podělit o Váš názor a diskutovat. Budeme rádi, když svou účast potvrdíte předem na stejném emailu. 

Těšíme se na viděnou. 

 

 


