ZÁPIS
z jednání zástupců obcí a představitelů MŠ a ZŠ v rámci
přípravy Místního akčního plánu (MAP) pro rozvoj vzdělávání
dne 4.6. 2015 v Hostinci SKALKA v Podbřezí

1)

Na pracovní jednání k tvorbě místního akčního plánu byli prostřednictvím e-mailové

pošty pozváni zástupci všech obcí (zřizovatelů) a mateřských a základních škol ze
správního obvodu ORP Dobruška a zástupci z Nového Hrádku a České Čermné. Hlavním
důvodem dnešního jednání bylo představení Místního akčního plánu (MAPu) a územní
dohoda o vytvoření MAPu pro rozvoj vzdělávání.
PROGRAM JEDNÁNÍ :
1)

Úvod, představení MAS, účel setkání

2)

Představení MAPu pro rozvoj vzdělávání a seznámení s metodikou pro jeho tvorbu

3)

Územní dohoda o vytvoření MAPu pro region

4)

Zapojení MAS v OP VVV

5)

Oblast školství v SCLLD, dotační zdroje pro MŠ a ZŠ z EU

6)

Diskuse - průběžná

7)

Závěr

2) Na úvod jednání přivítal přítomné starosta obce Podbřezí p. Antonín Novotný, který
poskytl prostor pro toto jednání. Poté si vzal slovo předseda MAS Luboš Řehák, který ve
stručnosti informoval o činnostech MAS POHODA venkova a poté předal slovo manažerovi
MAS Ing. Vidlákovi, který představil program jednání. Na začátku byli zástupci obcí a
mateřských a základních škol seznámeni s novinkami v programovém období 2014-2020
s ohledem na územní dimenzi a tematickou koncentraci.
Následně byly přítomným prezentovány důležité informace z pracovní verze Metodiky
s tím, že přítomní byli upozorněni na to, že metodika ještě není finální a že další
informace by měly být po 19. červnu 2015. Manažer MAS ve stručnosti představil
specifické cíle a podmínky pro tvorbu MAP, roli MAP v rámci OP VVV a IROP, typy
jednotlivých aktivit, povinná, volitelná a doplňková opatření MAP, principy pro tvorbu
MAP, složení partnerství a řídícího výboru, proces přípravy a realizace MAP a partnerství.
K tomu proběhla diskuse v rámci, které byly přítomným upřesněny některé informace.
Poté byly na základě přednesených informací přítomni vyzváni k tomu, aby vznikla
dohoda o území pro MAP a o nositeli (žadateli) Místního akčního plánu pro rozvoj
vzdělávání na území obcí ze SO ORP Dobruška a Nového Hrádku a České Čermné ze SO
ORP Náchod. Po kratší debatě zástupce Programového výboru MAS Jan Rozínek
představil Stanovisko partnerů k tvorbě místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání, ve
kterém je uvedeno, že nositelem (žadatelem) MAP bude Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s. a požádal přítomné o podpis.

V další části jednání se přítomní dozvěděli o uvažovaném zapojení MAS do OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Manažer představil činnosti, které by místní akční skupina měla
v území zajišťovat. Mělo by se jednat především o sběr a předávání informací či podnětů
z území a metodickou a konzultační činnost při realizaci projektových záměrů, zejména
šablon.
V poslední části jednání byli přítomní aktéři seznámeni s procesem přípravy strategie
komunitně vedeného místního rozvoje s důrazem na regionální školství zaměřené
zejména na mateřské a základní školy. V rámci prezentace byla představena analytická a
strategická část připravované SCLLD a obě tyto části byly následně prodiskutovány
s přítomnými. Poté následovalo nastínění tvorby implementační části a přítomní byli
vyzváni k zasílání projektových záměrů. Na úplný závěr následovalo stručné představení
finančních zdrojů z Evropské unie, které by mohly být čerpány na podporu regionálního
školství. Odprezentovány tak byly specifické cíle týkající se této oblasti v rámci OP VVV,
IROP a OP Životní prostředí.
3)

Na závěr předseda společně s manažerem MAS poděkovali přítomným za aktivní

účast a v 17:35 h. ukončil jednání.

V Podbřezí, dne 4.6.2015

Zapsal:

………………………………………
Ing. Tomáš Vidlák

