
 
 

Zápis z jednání pracovní skupiny financování  
projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 
Místo: Doksy, kancelář LAG Podralsko z.s. 
Datum a Čas: 31.3.2022, 10:00 – 13:00 hodin 
Přítomni: dle Prezenční listiny 
 
Program: 
 

1) Představení aktivit na 2. pololetí r. 2022, které byly navrženy jednotlivými PS a jejich 

projednání 

2) Aktivity, které budou součástí Ročního akčního plánu 

3) Probíhající malé projekty jedn. PS: Vrstevnické vzdělávání a Ilustrace oblíbené knihy 

4) Informace ke Strategickému rámci MAP Českolipsko a Novoborsko III 

5) Diskuze  

 
Ad 1) viz tabulka v excelu. Řada aktivit byla přesunuta – začínají až v březnu, dubnu resp. květnu, 
důvod – rozvolnění. Akce „ Jarní tvoření“ – přesouvá se ze současného termínu na 2 pol. 2022 nebo 
1. pol. 2023 – pravděpodobně by to využili spojením s akcí „Vánoční tvoření“. 
Nové aktivity – pouze upřesnění ZUŠ TOUR (15 000 Kč, podpora pro všechny ZUŠ kromě ZUŠ Cvikov 
na společnou akci) a doplnění akcí pro MŠ – Putování za ježkem Bodlinkou – 5 000 Kč.  
 
Ad 2) RAP na 2. Pololetí roku 2022 zaslán PS pro financování předem. RAP neobsahuje jen akce, 
financované z MAP III, ale i akce z jiných DT, vlastních zdrojů, kroužky, pravidelně se opakující školní 
akce, akce pro více škol apod… 
Jedná se vlastně o shrnutí aktivit, které na Českolipsku a Novoborsku pravidelně probíhají a jsou 
plánovány.   
PS – pokud mají jakákoliv upřesnění, další aktivity, diskutovat o nic a o jejich zařazení, vypsat, aby 
mohly být doplněny do RAP! Zatím máme málo aktivit na rok 2023! 
Paní Šindelářová – MŠ Dubá – doplnění opakující se akce MŠ Dubá, kdy v květnu probíhá akce 
Pohádkový les pro širší veřejnost, a s podtématem, které se obměňuje. Upřesní v e-mailu. 
 
Ad 3) Vrstevnické vzdělávání:  
jednotlivé školy/žáci budou průvodci pro ostatní skupiny ze škol v tématu historie/regionální 
památky/přírodní zajímavosti apod. V MAP II slíbily zapojení tyto školy: ZŠ Kravaře, Špičák, Okna, 
Arnultovice, Lada. Bude určeno pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Tématy jsou v České Lípě 1. okruh Českou Lípou 
židovskou (splněno, máme podklady) a 2. okruh stavební historie města Česká Lípa, zpracují ZŠ Špičák 
a ZŠ Lada. Školy v Kravařích Oknech a Arnultovicích, připraví obdobné poznávací okruhy ve svém 
regionu (zatím máme zámek Stvolínky). 
Pro web pak žáci připravují prezentaci navštíveného místa, fotodokumentaci a malý kvíz pro další 
žáky – návštěvníky.  
V současné době dolaďujeme web pro tento projekt, který bychom chtěli rozšířit do více škol a 
dalších organizací zájmového a neformálního vzdělávání a najít pro něj nový zdroj financování (např. 
napsat vlastní projekt na toto téma do vhodného DT a programu).  



 
 
Ilustrace oblíbené knihy – probíhá přihlašování škol, které mají zájem o účast v tomto malém 
projektu. (Rozesláno do škol, přihlašují se do 6.4.). Aktuálně přihlášeno 15 škol, některé i do více 
kategorií. PS byla seznámena s podmínkami účasti a přihláškou pro školy a organizace zájmového a 
neformálního vzdělávání. 
 
Ad 4) Aktualizace SR MAP Českolipsko a Novoborsko III probíhala od září 2021 až do února 2022, o 
více než 2 měsíce déle, než bylo původně plánováno. Bylo tomu tak zejména kvůli investičním 
záměrům škol a dalších organizací, konzultacím, vyjádřením zřizovatelů atd…Aktualizaci můžeme 
realizovat jen jednou za půl roku, proto bylo důležité shromáždit maximum záměrů. Bez seznamu 
investičních záměrů, který tvoří podstatnou přílohu SR MAP III, není totiž možné žádat v IROP o 
dotaci na daný záměr! Textovou část mají členové k dispozici, seznam – souhrnné tabulky v excelu 
zvlášť pro MŠ, ZŠ a organizace zájmového a neformálního vzdělávání.  
 
Ad 5) Diskuze:  
Řešila se digitalizace do škol, do kdy ji mohou ředitelé využít, kdy končí podpora … 
 
Glitr – posláno paní Svobodové na ZŠ Lada a paní Holovské do MŠ Horní Police – projevily zájem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Váradiová 


