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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ 

 
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: 10. 10. 2019, 10:00 – 12:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1) Přivítání a prezence účastníků 

2) Setkání leaderů PS 

3) Evaluace aktivit PS 

4) Diskuse 

1) Přivítání a prezence účastníků 

PhDr. Dagmar Strnadová přivítala všechny účastníky jednání PS 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. 

2) Setkání leaderů PS 

PhDr. Dagmar Strnadová informovala členy PS pro financování o připravovaném setkání leaderů 

pracovních skupin, které se koná 15.10.2019 v kanceláři LAG Podralsko z.s. Na tomto setkání 

budou všichni leadeři PS seznámeni s průběžnou implementací projektu MAP Českolipsko a 

Novoborsko II. Budou jim připomenuty náležitosti, které se předkládají řídícímu orgánu 

v připravované zprávě o realizaci. Budou také seznámeni s tím, že budou součástí přípravy 

akčního plánu na rok 2020. Každá PS připraví plán akcí, který se po schvalování realizačního 

týmu zapracuje do jednoho dokumentu.  

3) Evaluace aktivit PS 

V rámci třetího bodu byla PS obeznámena s povinnou evaluací vybraných aktivit, které byly 

pořádány v rámci projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

Každá PS se dohodne na Harmonogramu evaluačních aktivit, tj.: 

•          stanovení počtu, témat a cílů 

•          výběr cílových skupin evaluace 

•          vytvoření časového plánu realizace evaluace 

•          výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a způsobu hodnocení 

•          vyhodnocení evaluačního šetření 
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Vhodné nástroje pro evaluaci: 

•          rozhovor 

•          workshopy 

•          jednání pracovních skupin 

•          dotazníková šetření… 

 

Vybere z aktivit, realizovaných jednotlivými školami, organizacemi nebo pracovní 

skupinou. 

 

Pracovní skupina pro financování se shodla na vybraných aktivitách: 

- Sdílení zkušeností ředitelů malotřídních škol 

- Aktivity mateřských škol – nyní v řešení, konkrétní aktivita bude upřesněna (Barevný 

týden, Zahrádka skřítka Podzimníčka apod…) 

4) Diskuse 

V rámci diskuse se probírala tato témata: 

- Možné dotační tituly pro „měkké i tvrdé“ aktivity škol a školek. 

- Znalost webových stránek jednotlivých OP k povědomí o vyhlašování různých výzev – 

zveřejnění harmonogramů výzev OP 

- Problémy s bezbariérovostí u starších budov škol, které bývají v rozporu s požárním 

opatřením v případě pořízení schodolezů.  

- Nadační fond EDUZMĚNA v ORP Nový Bor.  

- Problém s menšinami na školách a školkách v České Lípě (jazyková vybavenost dětí 

Mongolů, Indů…), možnost podpory v rámci MAP 

- Konference „Sdílení zkušeností s projekty Erasmus +“, která je plánována na 15. 11. 

2019 v Sokolovně v Zahrádkách u České Lípy. 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání PS připadá na 16. 1. 2020, v zasedací místnosti OÚ 

v Zahrádkách u České Lípy, od 10:00 – 12:00 hodin. 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 10. 10. 2019     Zapsala: Bc. Barbora Váradiová 

 


