Zápis z Veřejného projednání projektu MAP
Datum konání:

20.5.2016

Místo konání:
Zahájení – ukončení jednání
Program jednání:

Hrad Litoměřice
10:00 – 11.00
• Představení projektu
• Řídící výbor projektu
• Pracovní skupiny
• Memorandum o spolupráci
• Základní informace o šablonách
dle prezenční listiny

Přítomni:
Obsah jednání:

1. Manažerka projektu představila projekt MAP ORP LITOMĚŘICE – jeho cíle, vysvětlila pojem
MAP a jeho vazbu na nové programovací období. Dále představila princip Partnerství a
vyzvala zúčastněné ke vzájemné spolupráci podpisem Memoranda o Partnerství MAP.
Zúčastnění byli informování, že Partnerství bude finálně stvrzeno Dohodou o spolupráci,
která bude právním dokumentem.
2. Dále byl představen Řídící výbor a jeho aktuální nominované složení. Zároveň přítomní byli
vyzváni, pokud by se chtěli stát členy Řídícího výboru, mohou tak učinit do 31.5.2016.
3. Dále byly představeny 4 pracovní skupiny a jejich hlavní úkoly a hlavní povinná prioritní
opatření, která budou v daných skupinách řešena. Přítomní byli vyzváni do zapojení se
v rámci vybraných skupin. Další nominace do pracovních skupin jsou možné do 31.5.2016.
Zúčastnění byli upozorněni na termín schválení Základního strategického rámce nejpozději
do 30.9. 2016 z důvodu letošního čerpání dotací a tím nutnosti spolupráce.
4. Předány základní informace vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT a o šablonách (viz
prezentace z jednání).
5. Účastníci byli informováni o potřebě vyplnění dotazníku o investičních prioritách zařízení a
nutnosti připojit podpis zřizovatele. Tento dotazník bude sloužit jako základ pro zpracování
Strategického rámce MAP, který bude nutnou přílohou k podzimní výzvě na investiční
projekty.
6. Ukončení jednání: předán kontakt na hlavního manažera MAP: Ing. Veronika Šturalová - 605
224 122, projektový email: map@mascs.cz, odkaz na webové stránky s vysvětlením a využití
možnosti automatického upozornění na novinky projektového webu, komunikační kanál
Facebook.
7. Dotazy:
a. Četnost setkávání pracovních skupin: předpokládá se konec června, přelom července,
dále pak srpen/září, celkem 2-3 setkání. V polovině září schválení Základního
strategického rámce Řídícím výborem. Nejpozději 30.9. odevzdání Základního
strategického rámce.
b. Možnost členství v několika pracovních skupinách: ano

Důležité shrnutí:
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Celkem se zúčastnilo 65 osob včetně zástupců realizačního týmu.
Memorandum o Partnerství MAP podepsalo celkem 37 osob.
Dodatečná nominace členů do Řídícího výboru a Pracovních skupin do 31.5.2016.
Vznikly celkem 4 pracovní skupiny, do kterých se zúčastnění mohli na místě přihlásit – „Město“,
„Venkov“, „Zájmové a neformální vzdělávání“, „Rozvoj infrastruktury škol“,

Vypracovala: Bc. Kateřina Svobodová
Přílohy zápisu: prezentace
Prezenční listiny a zápis zveřejněn na www.maplitomericko.cz
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