Zápis
z jednání pracovní skupiny projektu MAP Tanvaldsko
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362
Místo: Vila Schowanek, Jiřetín pod Bukovou 73
Datum, začátek:
Přítomni:

22.09.2017 v 15:00 hod.

dle prezenční listiny

Program:
1. Aktuální stav plnění Plánu vzdělávacích aktivit
2. Aktualizace Strategického rámce MAP Tanvaldsko č. 2
3. Různé
Ad 1.
J. Kucin informoval přítomné o aktuálním stavu vzdělávacích aktivit. Aby byl naplněn jejich plán je
potřebné ještě zajistit semináře zaměřené na téma tyto cíle a předměty vzdělávání:
- rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, finanční gramotnost
- zlepšování poradenského systému a služeb ve vzdělávání
Na semináře, které se již uskutečnily nebo jsou závazně objednány byla z rozpočtu projektu
vyčerpáno 243. 500 Kč.
Ze strany škol je stále je poptávka po několika vzdělávacích seminářích – Úžasné divadlo fyziky,
Metoda RWCT s paní Šafránkovou a čtenářská gramotnost pro MŠ.
K. Preusslerová informovala o nejbližších připravovaných seminářích:
- „Osobnostní rozvoj pedagogů“, který se uskuteční 28-29.9.2017 ve Velkých Hamrech,
- „Nebojme se učit jinak“, 10.10.2017 v Plavech,
- „Drogy“, 12.10.2017 v MDC Maják Tanvald, pro širokou veřejnost,
Ad 2.
Byla projednána možnost opět aktualizovat Strategický rámec MAP Tanvaldsko. Pokud řídící výbor
zahájení procesu aktualizace tohoto dokumentu schválí , budou všichni aktéři v území vyzvání
k doplnění svých projektových záměrů v oblasti vzdělávání.
Ad 3.
Členové Pracovní skupiny byli obeznámeni s problematikou vyhlášení výzvy MAS – nyní se stále
čeká na tzv. právní akt. Poté bude možné čerpat na některé typy projektů týkající se školství a
vzdělávání z OP IROP také v rámci realizace strategie MAS. Plánované zaměření výzev MAS Rozvoj
Tanvaldska je uvedeno na webových stránkách www.masrt.cz. I zde bude zásadní podmínkou pro
možnost podání žádosti o dotaci z tohoto zdroje soulad projektu se Strategickým rámcem MAP.
Reálné je , že první výzvy budou v rámci MAS budou vyhlášeny v únoru 2018.
V rámci OP VVV se připravuje vyhlášení přijímání žádostí na projekty MAP 2. Projekt bude
navazovat na MAP 1 a bude též současně nástrojem pro implementaci MAP.

Zapsala Tereza Šolcová

