ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č.1
PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645
Místo: SOKOLOVNA ZAHRÁDKY
Datum a Čas: 25. 10. 2018, 10:00 - 12:00 hod
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program jednání
Představení účastníků pracovní skupiny
Představení projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II
Postupy MAP Českolipsko a Novoborsko II – podaktivita 2.3, činnost PS pro
financování
Brainstorming - cíle, metody, možnosti = co chceme
Diskuze
Návrhy pro setkávání pracovní skupiny
Volba leadera skupiny

1) Program setkání byl jednomyslně schválen.
2) Všichni členové pracovní skupiny se vzájemně představili, představili svá očekávání.
Následně byl omluven 1 člen PS.
3) Mgr. Jana Panáčková - Feixová představila projekt MAP Českolipsko a Novoborsko II
a cíle projektu.
4) PhDr. Dagmar Strnadová seznámila členy PS s obsahem činnosti pracovní skupiny
v souladu s podaktivitou2.3 Pracovní skupina pro financování a podaktivitou 2.8
Místní akční plánování v souladu s Postupy MAP. Prezentace je přílohou tohoto
zápisu.
5) Proběhl brainstorming na téma: představa činnosti PS pro financování, cíle pracovní
skupiny.

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto:
a) Potřeby škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání
 Sesbírat data od ostatních pracovních skupin, vydefinovat potřeby škol a dalších
organizací
 hodnotit průběh realizace projektu MAP II a plánovat
b) Komunikace - přenos dat a potřeb
 Větší spolupráce a komunikace mezi zřizovateli a školou, školkou
 Předávání informací od řídícího výboru – aktivní a včasný přenos informací mezi
pracovními skupinami i směrem k ŘV a realizačnímu týmu projektu
 Co, odkud a jak? – metodická koordinační práce PS pro financování
 Sdílení zkušeností s administrativou a realizací různých projektů
c) Zdroje a příležitosti financování
 Hledání zdrojů a příležitostí k financování
 Identifikace potencionálních problémů před získáním dotací
 Identifikace méňe známých zdrojů financování (vzájemné seznamování s nimi )
 Sdílení těchto informací pro region
 Včasná identifikace zdrojů problémů v jednotlivých výzvách a sdílení těchto
informací pro region
d) MAP – rozpočet projektu
 Informace o financování aktivit v oblasti implementace MAP II
e) Spolupráce a sdílení informací v regionu
6) Diskutována byla tato témata:
 Národní dotace MŠMT - financování sportovišť, které využívá škola
 Indikátory projektu MAP II – implementace MAP vůči vykazovaným
indikátorům. Je nutné, aby i účastníci implementace MAP byli seznámeni
zejména s indikátory projektu, strategickým rámcem MAP a akčním plánem
MAP
 Týdenní porady realizačního týmu – vyhodnocení zaslaných tabulek s akcemi,
zda lze akce podpořit nebo ne vůči SR a indikátorům.
 Kalendář akcí – nebudou zde prezentovány jednorázové akce, které nesplňují
na první pohled cíl spolupráce a setkávání škol, školek ZUŠ i jiných
organizací.
7) Bylo dohodnuto, že pracovní skupina se bude setkávat pravidelně ve čtvrtek 9:30 11:30h v Zahrádkách v Sokolovně – malý salonek. Setkání proběhnou minimálně 4x za

rok v souladu s Postupy MAP. Případná další setkání budou upřesněna po získání
výstupů od ostatních pracovních skupin.
Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve středu 6.12.2018 v Zahrádkách
v Sokolovně v malém salonku od 9:30 – 11:30 hodin.
8) Po vzájemné dohodě byl leaderem pracovní skupiny zvolen pan Lukáš Janků. Všichni
členové PS byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

V Zahrádkách, dne 25. 10. 2018

Zapsala: Bc. Barbora Váradiová

