Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV
(http:// www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
PRO FINANCOVÁNÍ

Reg. č. žádosti:

Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro
území SO ORP Rumburk
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704

Datum konání:

13. 3. 2019

Čas konání:

14:00 – 16:00
Sídlo MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf –
zasedací místnost 1. patro

Název projektu:

Místo konání:
Přítomni:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Program 1. jednání:
1. Úvod, uvítání
2. Aktuální informace o projektu MAP II a postupu v realizaci, financování – hlavní manažer
projektu MAP II
3. Detailní informace k činnosti PS pro financování – hlavní manažer projektu MAP II
4. Volba předsedy PS
5. Diskuze nad plánovanými aktivitami projektu a aktivitami implementace – tabulka aktivit
k 28. 2. 2019
6. Různé
7. Závěr
Průběh jednání:
1) Hlavní manažerka projektu, paní Hana Kracmanová přivítala členy PS.

2) A předala informace o aktuálním stavu realizace projektu – termíny zaregistrování žádosti,
schválení a vydání PA. Zároveň informovala o vyplacené zálohové platbě na realizaci projektu,
která byla přijata na bankovní účet příjemce dne 12. 2. 2019.
3) Prostřednictvím prezentace použité na 2. jednání ŘV MAP II odprezentovala hlavní manažerka
projektu detailní informace o složení organizační struktury projektu a o činnosti všech
pracovních skupin. Na dotazy členů PS byly podány upřesňující informace k činnosti a
plánovaným výstupům za PS.
4) Proběhla volba (předsedy) vedoucího PS. Členové PS se shodli v návrhu na vedoucího PS
v osobě Bc. Petru Vojtěchovou. Ta byla následně všemi členy PS odhlasován jako vedoucí PS
5) Členové PS byli seznámeni s plánem aktivit projektu a aktivit implementace k 28. 2. 2019, plán
byl již schválen na předchozím jednání ŘV. Detailněji bylo pouze diskutováno v rámci aktivity:
„Podpora přírodovědné gramotnosti – dravci“. Zde členové PS navrhují a doporučují
nepodpořit akce v celém rozsahu. Úhrada je stanovena na Kč 80,- za žáka/dítě. Členové PS
doporučují poskytnout financování z paušálu projektu MAP II maximálně do výše Kč 50,- za
žáka/dítě, rozdíl částky, tedy Kč 30,- by byl hrazen z vlastních rozpočtů škol, případně
spolufinancováním od rodičů.
6) Různé – bylo diskutováno, že členové PS budou dostávat v pravidelných časových intervalech
aktualizovanou tabulku plánovaných aktivit projektu, aby měli dostatečný časový prostor pro
rozhodování o doporučení k financování. V případě nejasností bude svoláno prezenční jednání
PS, případně je možno zvolit i elektronickou komunikaci.
Termín dalšího jednání PS nebyl stanoven a jednání PS bude svoláno dle aktuální potřebnosti.

Úkoly vyplývající z jednání:
Úkol:
Zatím nebyly stanoveny žádné
úkoly

Kdo:

Lhůta:

Zápis vypracovala:

Hana Kracmanová
Ve Varnsdorfu dne: 13. 3. 2019
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Tabulka aktivit projektu

Hana Kracmanová, hlavní manažer projektu

………………………………………………………………………………

