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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 
projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: Zahrádky, zasedací místnost OÚ 

Datum a Čas: 26.9.2019, 10:00 – 12:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1) Přivítání a prezence účastníků – PhDr. Dagmar Strnadová 

2) Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II – Bc. Veronika 

Váradiová 

3) Příprava Akčního plánu – Bc. Veronika Váradiová 

4) Evaluace a monitoring MAP II – PhDr. Dagmar Strnadová 

5) Výstupy z pracovních skupin a současná realizace projektu – PhDr. Dagmar Strnadová  

6) Diskuze 

 

Přivítání a prezence účastníků 

PhDr. Dagmar Strnadová přivítala všechny účastníky jednání ŘV a stručně představila jednotlivé 

body, které byly součástí programu. Informovala zúčastněné o odchodu Mgr. Jany Panáčkové 

Feixové na mateřskou dovolenou a představila novou pracovnici Ing. Milenu Novákovou, jež 

převezme práci a aktivity po Mgr. Panáčkové Feixové. Dále připomněla zúčastněným průběh 

posledního jednání ŘV konaného v červnu 2019. 

Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II 

Bc. Veronika Váradiová představila zúčastněným aktualizovanou verzi Strategického rámce, 

upozornila, že v ní zůstávají pouze investiční projekty a že projekty týkající se vzdělávání, 

inkluze a volnočasových aktivit budou přesunuty do Akčního plánu. Účastníci byli srozuměni 

s vyřazením některých investičních záměrů a s počtem probíhajících a plánovaných záměrů. 

Dále jim představila novou grafickou podobu dokumentu, která byla zvolena z důvodu 

přehlednosti návaznosti jednotlivých záměrů na klíčové kompetence IROP.  

Usnesení: 
Členové Řídícího výboru schvalují aktualizaci Strategického rámce MAP Českolipsko a 
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Novoborsko II v předloženém znění. 

PRO:  12   PROTI: 0   ZDRŽEL SE:         0 

Příprava Akčního plánu 

Bc. Veronika Váradiová pokračovala informováním o probíhající aktualizaci Akčního plánu 

MAP Českolipsko a Novoborsko II, jelikož stávající verze zahrnuje období 2017–2019. Nová 

verze bude předkládána se 3. ZoR a ŽoP na období jednoho roku. Účastníkům bylo připomenuto, 

že hlavním obsahem Akčního plánu jsou aktivity organizací seřazené dle jednotlivých cílů a 

priorit projektu a nově jsou do něj zařazeny aktivity týkající se vzdělávání, inkluze a 

volnočasových aktivity, které byly ve Strategickém rámci. 

Evaluace a monitoring MAP II 

PhDr. Dagmar Strnadová představila aktivity implementace, vykazované indikátory a průběh 

čerpání paušálních nákladů. Účastníkům jednání byly předloženy výsledky dotazníků 

vyplněných koordinátory škol týkající se popisu agregovaných potřeb škol a výsledky šetření 

k aktivitám projektu, které bylo realizováno při setkání s koordinátory ve dnech 29.8.2019 a 

5.9.2019.  Následně byl představen plánovaný průběh projektu v příštích šesti měsících. Bude 

provedena aktualizace dokumentů MAP, a to strategické, analytické i implementační části a 

zpracován harmonogram evaluace vybraných aktivit, realizovaných v rámci projektu. Na 

vypracování Harmonogramu evaluace vybraných aktivit projektu se budou podílet všechny 

pracovní skupiny s celým realizačním týmem projektu MAP II. 

Výstupy z pracovních skupin a současná realizace projektu 

PhDr. Strnadová pokračovala popisem práce všech 8 pracovních skupin a představila akce, které 

jimi byly uspořádány. Připomněla povinnost setkávání skupin čtyřikrát v roce. Kladně zhodnotila 

workshop týkající se tvorby školních časopisů a možnost zapojit se do projektu organizace Post 

Bellum. 

Diskuze 

RNDr. Alena Forgáčová zavedla diskuzi na téma možnost částečného financování zapojení se do 

Post Bella z MAP II, zejména na území Novoborska, jelikož ZŠ v Novém Boru projevily zájem 

o zapojení a jejich zřizovatel je ochoten část nákladů uhradit. RNDr. Forgáčová poskytne 

k náhledu návrh rozpočtu. Tým MAP II bude tuto možnost zvažovat. 

Eva Kolocová, jako analytik projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II vznesla dotaz, zda 

vznikly časopisy, které byly cílem workshopu Sdílení zkušeností s redakcí školních časopisů. 

Bylo odpovězeno, že nové časopisy zatím nevznikly, stále jsou ve fázi přípravy. V souvislosti 

s těmito časopisy účastníci ŘV konzultovali možný vznik newsletteru MAP Českolipsko a 

Novoborsko II, který by vycházel jednou za půl, nebo jednou za čtvrt roku. V tomto newsletteru 

by se pravidelně objevovaly informace o akcích, které se budou konat za spolupráce LAG 

Podralsko z.s.. Informace by bylo možné převzít i do školních časopisů. 
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V průběhu diskuze bylo rovněž krátce zhodnoceno, které školy a koordinátoři v rámci MAP II 

spolupracují a které nikoliv. Bylo zdůrazněno finanční ohodnocení koordinátorů, účastníci ŘV 

došli k názoru, že by koordinátoři měli náležitě spolupracovat s realizačním týmem. 

V návaznosti na tuto situaci proběhla diskuze na to, zda budou školy a školky, které dobře 

spolupracují v projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II zvýhodněny. Těmto školám i 

školkám bylo na ŘV poděkováno, bylo ale uvedeno, že vzhledem k nastavení projektu je 

potřebná spolupráce všech škol, které daly souhlas s realizací projektu. Všechny spolupracující 

organizace budou před ukončením projektu svou účast a přínos projektu hodnotit. Reflexe 

zúčastněných organizací proběhne před ukončením projektu a bude doložena v poslední Zprávě 

o realizaci projektu MAP II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 26.9.2019     Zapsala: Bc. Barbora Váradiová 


