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Zápis k jednání Řídícího výboru projektu MAP OPR LITOMĚŘICE II 

 

Datum konání:  18. 9. 2019, 9.00 hod 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Informace k průběhu realizace projektu. 
- Výstupy z jednotlivých setkání pracovních skupin. 
- Stanovení témat a cílů do dokumentu "Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a 

cílů. Harmonogram realizace jednotlivých evaluací". 
- Schválení dokumentu "Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II". 

 

Zápis: 

- Jednání zahájila manažerka projektu Ing. Šturalová, následně předala slovo administrátorce 
projektu, která probrala jednotlivé body jednání. 

-  Po informacích k průběhu realizace projektu a k výstupům z pracovních skupin byli členové ŘV 
požádáni k vyjádření se k dokumentu "Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a 
cílů. Harmonogram realizace jednotlivých evaluací“ a k navržení témat a cílů evaluačních aktivit 
do tohoto dokumentu. Členové ŘV navrhli tato témata a cíle –  

o Vyhodnocení implementačních aktivit v území (vyhodnocení ročních akčních plánů) 
▪ Pokrytí území 
▪ Možnost dotazníkového šetření 
▪ Vyhodnocení spokojenosti 
▪ Četnost 2x až 3x v průběhu projektu 

o Vyhodnocení přínosů projektu 
▪ Pro jednotlivé CS 
▪ 2x za projekt 

- Následovalo hlasování o dokumentu Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II. Na 
základě omluv některých členů ŘV, kteří se nemohli dostavit, došlo po konzultaci s nimi k jejich 
hlasování o průběžné evaluační zprávě prostřednictvím e-mailu. Na základě hlasů získaných před 
konáním jednání a po hlasování přítomných členů ŘV byl na základě počtu hlasů schválen 
dokument „Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II“. Hlasování se zúčastnilo ……. 
a dokument odhlasovala nadpoloviční většina členů.  

- Po hlasování jednotliví koordinátoři implementačních aktivit informovali o svých činnostech. 
Následovala prezentace od p. Kurešové o aktivitách iKAPu, p. Hádkovou byl představen projekt 
Ba-Datel pro talentované děti a žáky.  

- Po prezentacích proběhla diskuze. Součástí diskuze byla i informace o povinnosti uspořádání 
semináře, workshopu pro členy Řídícího výboru s otázkou, jaké téma by pro ně bylo přínosné 
v rámci rovných příležitostí. 

- Po skončení diskuze manažerka projektu ukončila jednání ŘV. 

Přílohou tohoto zápisu je 

- Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP a MAP II 
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