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Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území 

           

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ    

                           MAP III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk 
 

Název projektu: 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Varnsdorf a pro 
SO ORP Rumburk – Akční plánování v území 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024 

     
  

Datum konání: 24. 5. 2022  

Čas konání: 13:00 – 14:30 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 
Varnsdorf 

   

Přítomni: 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 

Program 1. jednání: 
1. Úvod, uvítání – aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP III 
2. Revize Ročního akčního plánu – výběr aktivit s nedefinovaným zdrojem financování 
3. Možnosti financování dalších aktivit, které není možné financovat z rozpočtu MAP III 
4. Různé 
5. Závěr  

  
 

Průběh jednání: 
 
1) Hlavní manažerka projektu – Hana Kracmanová přivítala členy Pracovní skupiny pro 

financování a prezentovala aktuální informace o projektu MAP III a dosavadním průběhu. 

 

2) Členové PS provedli revizi aktivit Akčního plánu do roku 2023 a provedli selekci aktivit bez 

striktně definovaného zdroje financování – viz příloha zápisu. Bylo projednáno, že do dalšího 

jednání PS členové nastřelí možnosti financování k těmto aktivitám, pokud bude možné 

dohledat odpovídající dotační titul nebo grant. 

 

Bylo definováno celkem: 88 aktivit 29 škol a školských zařízení a 2 dalších subjektů (město Dolní 

Poustevna a MAS Český sever, z.s.)  
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3) Členové PS dále projednali nutnost financování navazujících aktivit v rámci podpory regionální 

identity – dle výstupů ze společných jednání RT a PS a dle výstupů z jednání PS na podporu 

regionální identity. Tato potřeba je vyvolána zejména skutečností, že v rámci rozpočtu a 

realizace projektu MAP III není možné hradit implementační aktivity. V tomto případě se bude 

jednat zejména o aktivity navazují na web: sluknovskozaskolou.cz. V plánu jsou komentované 

vycházkové okruhy s průvodcem pro žáky MŠ, a 1. a 2. stupně ZŠ a dále obdoba pro veřejnost. 

Do přípravy okruhů budou školy přímo zapojeny. Členové PS pro financování do příštího 

jednání vytypují možné finanční zdroje pro financování těchto aktivit. 

 

4) V bodu různé členové PS pro financování projednali, že již rozběhnuté bezplatné zápůjčky 

pořízené techniky – ozoboti, blueboti, microbity a I-Pady budou i nadále pokračovat v gesci 

Jakuba Rattaye. Jedná se o bezplatné zápůjčky techniky do škol. Technika byla pořízena v rámci 

realizace projektu MAP II a zápůjčky nekladou žádné finanční nároky na rozpočet projektu MAP 

III a nejsou realizovány jako implementační aktivita MAP III. 

 

5) Závěrem se vedoucí PS Petra Vojtěchová rozloučila s přítomnými členy PS. Termín dalšího 

jednání bude stanoven dle potřeby – pravděpodobně v období září/říjen 2022. 

 

Úkoly vyplývající z jednání: 
   

Úkol: Kdo: Lhůta: 
Fundraising dotačních 
možností na vybrané aktivity 
z Akčního plánu do roku 2023 

Všichni členové PS Do příštího jednání PS 

Fundraising dotačních 
možností na aktivity s vazbou 
na podporu regionální identity 

Všichni členové PS Do příštího jednání PS 

 
Zápis vypracovala:                                                            Hana Kracmanová 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                     ……………………………………………………….                                    
                
                                                                                                                               
Ve Varnsdorfu dne: 25. 5. 2022 
 
Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 
2) Aktivity akčního plánu do roku 2023 


