
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: Zasedací místnost OÚ Zahrádky 

 

Datum a čas: 16.1.2020 od 10:00 hodin 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Informace k podané 3. ZoR a plnění indikátorů 

3. Plán akcí od koordinátorů škol a pracovních skupin 

4. Informace k eduzměně 

5. Seznam organizací a poradců administrujících projektové žádosti relevantní 

pro zařízení předškolního vzdělávání, ZŠ a institucí neformálního vzdělávání 

6. Termín příštího setkání  

 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách dne 16. 1. 2020 Zapsala: Milena Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. Informace k podané 3. ZoR a plnění indikátorů 

 

V rámci 3. ZoR byly dokládány tyto dokumenty: 

- Agregovaný popis potřeb škol – 1.verze, schváleno na ŘV 26.9.2019 

o Zdůvodnění potřeby hlásit a zapisovat ze strany škol své investiční potřeby, 

veškeré, aby byly uvedené se Strategickém rámci MAP a poskytovatel podpory 

pak propojuje a kontroluje dlouhodobost a deklaraci zájmu školy investici 

realizovat) 

- Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko II – schváleno na ŘV 26.9.2019 

- Dokument MAP – dílčí aktualizace (SR, Akční plán, Agregovaný popis potřeb škol ) 

- Komunikační plán – aktualizace členů ŘV, týmu… 

- Organizační struktura - doplněny měsíce, v nichž bude jednat ŘV a PS + aktualizace 

týmu, koordinátorů, členů ŘV… 

- Identifikace dotčené veřejnosti – aktualizace členů ŘV z důvodu personálních změn  

- Akční plán 2020 – 2021 (schválen hlasováním per rollam ŘV prosinec 2019) 

- Harmonogram vybraných aktivit evaluace (schválen hlasováním per rollam ŘV 

prosinec 2019) 

- Dále zápisy, prezenční listiny, hodnotící zprávy, odkaz na fotodokumentaci z akcí a 

aktivit 

Plnění indikátorů: 
Počet produktů polytechnického vzdělávání: kroužky a EVVO akce – 82 ze 100 

 Byly vyzvány školy, které se dosud v době realizace MAP II neúčastnily, k účasti na 

programech EVVO v Geoparku Ralsko a Ekocentru Brniště 

Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí (kroužky) – 99 ze 100 

 Mateřské školy mohou také dodat k vykázání (oslovit MŠ Dubá – pravidelná výuka 

AJ – dodají informace) 

Počet uspořádaných jednorázových akcí – 68 ze 100 

Počet regionálních systémů – dosud se nevykazuje – jedná se až o finální podobu dokumentu 

MAP 

Počet platforem – pracovní skupiny – dosud se průběžně vykazují zápisy z jednání a 

prezenční listiny, finální stav se vykazuje až při ukončení projektu 

 

Probíhat bude v r. 2020 

a) Aktualizace Dokumentu MAP - do konce roku 2020 je potřebné provést aktualizaci 

analytické části s daty z ORP – dotaz na pí Forgáčovou a pí Veindlovou na strukturu dat – 

nejprve bude ze strany LAG provedena inventura požadovaných dat a sjednocena pro obě 

ORP a požadovaná data budou nejprve konzultována. 



 

                                                                                                        

b) Popis potřeb škol II – v dubnu 21 je konec projektu, tedy aktualizace bude od škol 

vyžadována ve druhém pololetí 2020. 

c) Evaluace vybraných aktivit projektu – sdělení přehledu akcí k hodnocení za rok 2019 ze 

strany jednotlivých PS – následně PS pro financování bude výslednou evaluaci PS 

kontrolovat. 

 

3. Plán akcí 

 

Plánovány dvě velké akce PS: 
Konference Právo – děti – kriminalita (únor 2020) 

 Pozvání i pro zástupce z MŠ 

Bukvice – 2. ročník – duben 2020 

 

 

4. Informace k eduzměně 

V rámci projektu Nadačního fondu EDUZMĚNA byla ke spolupráci v létě 2019 vybrána 

oblast ORP Nový Bor. Při výběru do projektu záleželo na postoji vedení města Nový Bor při 

prvním oslovení a setkání s NF, dále na účasti, zájmu, aktivitě a zapojení zástupců ORP a 

MAP na dalších 4 setkání v období 9-12/2019. Setkání se zúčastňoval vždy pouze zástupce 

MAP II. Do užšího výběru regionu Nový Bor nebyl vybrán. 

 

5. Seznam organizací a poradců administrujících projektové žádosti relevantní pro 

zařízení předškolního vzdělávání, ZŠ a institucí neformálního vzdělávání 

 

Projednání navrženého seznamu organizací, které poskytují přípravu žádosti, související 

odborné činnosti a následnou administraci projektu. Členové PS byli vyzváni, aby v případě, 

že mají kontakty na zkušené poradce, předali tyto kontakty panu Janků. Pan Janků postupně 

zajistí souhlasy poradců se zveřejněním seznamu na webu projektu. 

 

6. Termín dalšího setkání:  

 

čtvrtek 16. dubna 2020 od 10 hod opět na Obecním úřadě v Zahrádkách u České Lípy. 


