Zápis ze společného jednání členů Řídících výborů
pro realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška i
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území SO ORP Nové Město nad Metují,
které se konalo v rámci předvánočního setkání zřizovatelů a ředitelů škol území
dne 8. 12. 2016 od 13.00 h
v malém sálu Společenského centra - Kino 70 Dobruška.

1)
Jednání bylo zahájeno ve 13:00 h, kdy předseda MAS Luboš Řehák přivítal přítomné a seznámil
je s programem celého odpoledne, který byl shodný s pozvánkou:
1) 13:00 Zahájení.
2) 13:15 Seminář - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území (Mgr. Jitka Baťková).
3) 15:00 Dotace a investiční příležitosti MAS POHODA venkova, z.s. - aktuality k výzvám,
výzva - Prorodinná opatření I. (Ing. Tomáš Vidlák).
4) 16:00 Společné jednání členů Řídících výborů MAP - Dobrušsko, Novoměstsko.
Přítomno: viz. listiny přítomných (příloha), Řídící výbory však nebyly usnášeníschopní po celou
dobu společného odpoledne.
2)

Členové Řídících výborů MAP (Dobrušsko, Novoměstsko) berou na vědomí:
a) obecné i aktuální informace k tvorbě MAP (e-příloha, prezentace Mgr. Baťkové),
b) obecné informace k možnostem financování projektů prostřednictvím MAS-Pv (SCLLD),
c) informace k výzvě „Prorodinná opatření I.“.

3)
Zástupci MAS-Pv dále opět krátce vysvětlili smysl tvorby MAP a zdůraznili význam
Strategických rámců MAP, které byly schváleny 28. 6. 2016 pro území ORP Dobruška i ORP Nové
Město nad Metují. Dále vysvětlili možnost a potřebu aktualizace těchto dokumentů jednou za ½ roku
a význam dokumentů pro čerpání finančních prostředků především z programu IROP.
Přítomní se shodli na aktualizaci dokumentů na příštím jednání Řídících výborů.
Členové Řídících výborů MAP se domluvili na termínech jednání:
MAP-N (ORP NMnM) - 5. 1. 2017 od 9.00 h v Městské knihovně NMnM,
MAP-D (ORP Dka) - 11. 1. 2017 od 13.00 h ve Společenském centru - Kino 70 Dka,
hlavním bodem jednání bude aktualizace Strategických rámců.

Zapsal: Luboš Řehák

