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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP ČESKOLIPSKO A 

NOVOBORSKO III 

 

Místo jednání: zasedací místnost LAG Podralsko z.s., náměstí Republiky 46, Doksy 

Termín a čas jednání: 25. 10. 2022, 10:00 – 12:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

 

Program jednání: 

1) Prezence účastníků, odsouhlasení programu jednání 

2) Seznámení s výsledky hlasování per rollam ke Strategickému rámci MAP 

Českolipsko a Novoborsko III 

3) SWOT analýza dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

4) Informace z projektu Metodická podpora akčního plánování a NAKAP II 

5) Plánovací období 2021+ a možnosti dotací  

6) Upozornění na případné změny v projektech a personálním obsazení 

7) Různé 

 

1) Prezence účastníků, odsouhlasení programu jednání 

Přítomno: 12 členů řídícího výboru 

Omluveni: 4 členové řídícího výboru 

Usnesení 3/22: 

Členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko III souhlasí s navrženým programem jednání. 

Pro: 12    Proti: 0    Zdržel se: 0 

2) Seznámení s výsledky hlasování per rollam ke Strategickému rámci MAP Českolipsko a 

Novoborsko III 

Pořízení zápisu: 4. 10. 2022 

Termín průběhu hlasování per rollam:  27.9.2022 - 3.10.2022 

Oslovení členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko: 19 

Počet hlasujících členů: 15 

Usnesení 4/22 

Členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko III schvalují aktualizovaný Strategický rámec MAP 
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Českolipsko a Novoborsko III včetně přílohy Seznam investičních priorit mateřských škol, 

základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení bez 

výhrad.  

Pro: 15    Proti: 0    Zdržel se: 0 

3) SWOT analýza dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

Všechny PS projektu v průběhu října řešily SWOT analýzu dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko 

III. ŘV byl seznámen se SWOT analýzou, posoudil projednání z pracovních skupin a k jednotlivým 

výrokům SWOT analýzy se každý člen ŘV vyjádřil. Po dokončení bude SWOT analýza členům ŘV 

zaslána a po jejím finálním odsouhlasení bude zapracována do celkového dokumentu. 

ŘV bere na vědomí aktualizaci SWOT analýzy dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko III. 

4) Informace z projektu Metodická podpora akčního plánování a NAKAP II 
Pí Váradiová seznámila přítomné členy s prezentacemi  z 3. setkání  realizátorů Místních 

akčních plánů a Krajského akčního plánu a prezentací NPI. Všechny prezentace budou 

poskytnuty členům ŘV. Zdůrazněny byly tyto body: 

- Sběr příkladů dobré praxe ze škol a z území v oblasti strategického/akčního plánování 

- Není možné provádět mimořádnou aktualizaci Strategického rámce MAP a tabulky 

investičních potřeb – lze pouze max. jednou za šest měsíců! 

- Upozornění na NPO 

- Upozornění na NAKAP, oblasti podpory školám. 

ŘV bere na vědomí informace z 3. setkání realizátorů Místních akčních plánů a Krajského akčního 

plánu a NPI. 

5) Plánovací období 2021+ a možnosti dotací  

 

Harmonogram IROP – výzva pro ZŠ posunuta, termín 11.2022 – 03.2023 

Členům ŘV byl poskytnut odkaz na NPO: https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy  

Členové ŘV byli seznámeni s přípravou programového rámce Vzdělávání pro ZŠ ze strany LAG 

Podralsko z.s. 

Harmonogramy výzev budou zaslány členům ŘV společně se zápisem a prezentacemi ze 

setkání realizátorů MAP a KAP.  

ŘV bere na vědomí informace k plánovacímu období 2021+ , možnostem dotací a harmonogramy 

výzev.  

 

6) Upozornění na případné změny v projektech a personálním obsazení 

 

Vzhledem ke změnám ve vedení některých měst a obcí po volbách a také ke změnám na 

některých školách na pozici ředitelů škol, upozornili členové RT projektu MAP III na nutnost 

předání přístupových údajů v systému ISKP (šablony, popř. další projekty v udržitelnosti 

s potřebou průběžných zpráv o udržitelnosti projektu) a o nutnosti podat žádost o změnu 

https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
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v případě výměny statutárního zástupce obce nebo ředitele školy. Poradit v tomto směru 

může Bc. Kateřina Hnízdová, která se školami spolupracuje při přípravě projektů tzv. Šablon. 

 

ŘV bere na vědomí informace k případným změnám v projektech a personálním obsazení.  

 

7) Různé 

 

➢ ICT ve Vaší škole – IT guru NPI pan Bazalík, podrobnější informace v prezentaci NPI 

➢ Krátká informace ke stavu příprav MAP IV – probíhá příprava Postupů a pravidel, 

výzva je očekávána v červnu 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Barbora Danihelová 

 

 

 


