Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619
Aktivita spolupráce ZŠ, MŠ a dalších organizací v území

Výzva pro úplné základní školy v mikroregionu Bruntálsko
Název programu „Do „velké“ školy bez obav“
Od školního roku 2018/19 vyhlašujeme podporu úplným základním školám, které přijímají
děti z neúplných základních škol v regionu v pořádání různých akcí s cílem usnadnit
přechod žáků z 5. tříd malotřídních škol na 2. stupeň „velkých“ škol. Cílem je, aby žáci a
jejich rodiče získali povědomí o tom, co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí a současně
se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá.
Můžou to např. být akce jako: dny otevřených dveří nebo odpoledne praktických činností pro
děti 5. tříd (škola nanečisto), dopoledne fyzikálních a chemických pokusů, vlastivědné
soutěžení, akce pro veřejnost a řada dalších. Podpořeny nebudou akce sportovní.
Škola jako pořadatel získá na svůj projektový záměr paušální příspěvek ve výši 5 750 Kč. Na
odměnu pro organizátory obdrží částku 4 250 Kč (DPP 25 hod. x 170 Kč/hod.). Podmínkou
je oslovení a zapojení alespoň dvou malotřídních škol.
Způsobilé výdaje:
Způsobilými výdaji jsou výdaje na DPP ve stanovené výši, dopravu, materiál, např.
kancelářské potřeby, drobné učební pomůcky, občerstvení apod. Nezpůsobilými výdaji jsou
stavební úpravy, nákupy drahé kancelářské techniky, vybavení či odměny nesouvisející přímo
s danou aktivitou.
Finanční prostředky obdrží žadatel ex-post na základě schváleného vyúčtování akce.
Hodnocení:
Každou žádost bude zvlášť posuzovat tříčlenná komise. Ta může žadatele vyzvat k úpravě
žádosti. Bude se především posuzovat způsobilost žadatele, plánované aktivity, počet
spolupracujících subjektů a podíl požadované podpory na celkových nákladech.
Žádosti budou posuzovány v pořadí, jak budou doručeny, každá úplná ZŠ může ve školním
roce podat jednu žádost. Podpořeny budou všechny doporučené žádosti až do vyčerpání
alokace na příslušný školní rok.

Vyúčtování dotace:
Žadatel musí předložit MAS Hrubý Jeseník vyúčtování akce na předepsaném formuláři, který
je dostupný na adrese: www.mashj.cz. K němu doloží kopie daňových dokladů a dokladů o
úhradě (výpis z účtu, výdajový doklad atd.). O schválení vyúčtování bude žadatel vyrozuměn
mailem a následně mu bude na účet převedena schválená výše dotace.
Pro případnou kontrolu na místě bude mít škola založeny nejen originály účetních dokladů,
ale i prezenční listinu/y (vzor PL je v příloze výzvy). Pokud bude akce pořádána v prostorách
malotřídní školy v době vyučování, do prezenční listiny budou zaznamenány osoby žadatele,
které se budou podílet na organizaci akce. Účast žáků malotřídní školy potvrdí ředitel školy
čestným prohlášením, ve kterém bude uvedeno místo, datum a název akce a počet žáků,
kteří se akce zúčastnili.
Publicita
Žadatel se zavazuje, že na podpořené akci bude na podpořených materiálech uvedena
povinná publicita: logo EU, MŠMT nebo text, že nakoupený materiál byl pořízen v rámci
projektu MAP pro Bruntálsko. V případě, že nebude zakoupen drobný majetek či
občerstvení, stačí tuto skutečnost uvést na pozvánku či program.
Př. Tento materiál byl pořízen v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
Bruntálsko II, popř. zkráceně MAP pro Bruntálsko II. Reg. číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619

Dle pravidel povinné publicity doporučujeme užít následujících dvou vzorů: loga neměňte,
nedeformujte, neumisťujte před ně ani za ně jiná loga, na pozadí pod logy nepoužívejte
barevné obrázky.

Žadatel je do 7 dnů od konání akce povinen poskytnout mailem na adresu:
map.bruntalsko@centrum.cz fotografie a krátký článek o akci, které budou zveřejněny na
webových stránkách MAS Hrubý Jeseník.

Termíny pro školní rok 2018/19:
Vyhlášení programu a zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2018 od 8:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 ve 12:00 hod.
Zveřejnění seznamu podpořených žádostí: 5. 11. 2018
Termín realizace projektu: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2019
Vyúčtování dotace: do 7 dní od data ukončení projektu, nejpozději do 15. 7. 2019
Lhůta pro kontrolu vyúčtování: 20 pracovních dní od data doručení
Lhůta pro převod peněz: 10 pracovních dní od schválení vyúčtování
Výše podpory:
Alokovaná částka: 90 000 Kč
Maximální výše podpory: 10 000 Kč (z toho DPP 4 250 Kč)
Žádost se podává na formuláři, který je součástí této výzvy a dále je dostupný na adrese:
http://mashj.cz/implementacni-aktivity
V předmětu elektronické zprávy a na obálce písemného podání bude uvedeno „Do velké
školy bez obav“. Každá žádost bude podána elektronicky:
1. na adresu map.bruntalsko@centrum.cz Pokud bude žádost opatřena elektronickým
podpisem, není třeba ji zasílat poštou.
2. Pokud bude žádost bez elektronického podpisu, je třeba ji na předepsaném formuláři
podat písemně s podpisem statutárního orgánu žadatele na adresu:
MAS Hrubý Jeseník, z. s.
nám. Míru 60/11
Bruntál, 792 01
Pro školní rok 2018/19 je termín k podávání přihlášek stanoven na období, které začíná
v pondělí 15. 10. 2018 od 8:00 hod. a končí ve středu 31. 10. 2018 ve 12:00 hod.
Žádosti budou posuzovány v pořadí, jak budou doručeny. V dalších letech bude výběr žádostí
obdobný, přednost však budou mít školy, které budou žádat poprvé.
Seznam podpořených žádostí bude vyvěšen na adrese:
http://mashj.cz/implementacni-aktivity
V Bruntále 5. 10. 2018

Realizační tým projektu

Žádost o příspěvek z programu „Do velké školy bez obav“
Projekt:
Registrační číslo projektu:
(doplní MAS Hrubý Jeseník)
Název akce:

Místo konání akce:
Datum a čas konání akce:

Identifikace žadatele:
Název žadatele:
Adresa sídla žadatele:
IČ:
Statutární zástupce:
Telefon:
e-mail:
www.
Číslo účtu:
Osoba zodpovědná za realizaci akce:
e-mail:
Telefon:

Popis projektu:
Popis a cíle projektu. Podrobný popis projektu včetně navrhovaného harmonogramu
realizace projektu, popis organizačního zabezpečení projektu, seznam spolupracujících
malotřídních škol.

Položkový rozpočet projektu:
Rozpočet projektu (v Kč), nutno rozepsat jednotlivé položky tak, aby bylo zřejmé, k čemu
budou v rámci projektu využity (lze přidávat řádky), např.:

Položka
Doprava
Materiál
DHM
Publicita

Částka (Kč)

Popis

DPP

Celkové náklady projektu:
Z toho požadovaná výše
dotace
Vlastní prostředky

v%
v%

Souhlasím s podmínkami programu Do „velké“ školy bez obav 2018/19 a souhlasím se
zveřejněním svého názvu, adresy, názvu projektu a výše poskytnuté dotace.

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního zástupce
žadatele, razítko:

