
 

 

 

Zápis 

z jednání realizačního týmu projektu MAP Tanvaldsko  

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362 

 

  

Místo: Centrum SYLVATICA, Jiřetín pod Bukovou 15 

Datum, začátek:  10.10.2016 v 16:00 hod. 

Přítomni:  Josef Kucin, Kateřina Preusslerová, Iva Kucinová , Lucie Peláková, Tereza Šolcová, Věra Černá,  

          Andrea Kotusová, Vladimír Vyhnálek, Blanka Patrová 

 

Program:  

1. Stav realizace klíčových aktivit projektu 
2. Spolupráce s NIDV 
 

 

Ad 1. 
- Bylo zrekapitulováno, že v rámci aktivity Akční plánování a podaktivity A) Rozvoj partnerství byl 

sestaven Řídící výbor MAP Tanvaldsko a schválen Statut tohoto řídícího výboru, byl vytvořen a 
zveřejněn Strategický rámec MAP Tanvaldsko a byly projednány investiční priority MŠ, ZŠ i organizací 
zájmového a neformálního vzdělávání. Strategický rámec byl dokončen v září 2016 s ohledem na 
potřeby škol a školských zařízení v souvislosti s výzvou z IROP a potřebou doložení informace, že 
plánovaná investiční aktivita školy nebo organizace zájmového vzdělávání je v souladu se 
strategickým rámcem MAP do studie proveditelnosti.  

 
- Aktivita Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace projektu v souladu s předloženou žádostí. 

Realizační tým projektu tvoří administrativní i odborná část pracovníků ve složení shodném se 
Žádostí o podporu, zejména zajišťovali podklady pro zpracování Strategického rámce v území ORP 
Tanvald a na pracovních skupinách projednávali potřeby škol i dalších organizací a jejich investiční i 
neinvestiční priority. Sesbíraná data a informace od pracovních skupin a těchto odborných 
pracovníků zpracovávali analytik a metodik projektu. Porady realizačního týmu probíhají pravidelně 
1x měsíčně. S výstupy je pravidelně jednou za 3 měsíce seznamován řídící výbor. Jednání řídícího 
výboru proběhlo 25.7.2016, 7.9.2016 a hlasování metodou per rollam 28.9.2016. 
 

- Aktivita Řízení MAP probíhá po celou dobu realizace projektu. Komunikační strategie MAP byla 
dosud realizována prostřednictvím setkávání s aktéry v území a veřejným projednáním 30.6.2016  
v Jiřetíně pod Bukovou za přítomnosti MŠ, ZŠ a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. 
Také byla využita elektronická komunikace a na webových stránkách MAS Rozvoj Tanvaldska byla 
vytvořena sekce určena pro potřeby MAP Tanvaldsko. Rovněž pracovní skupina vykazuje svoji činnost 
na pravidelných jednáních a byla přínosem pro zpracování analýzy stavu.  Řídící výbor projektu  na 
svém prvním jednání 25.7.2016 schválil svůj statut, jednací řád a zvolil předsedkyni. Na dalších 
jednáních pak projednal a schválil Strategický rámec MAP Tanvaldsko. 
 

 
- Aktivita „Akční plánování“,podaktivita „Budování znalostních kapacit“ : členové realizačního týmu 

byli informováni o přípravách v rámci podaktivity „Budování znalostních kapacit“ a vyzváni k  



 

 

 
 

- projednání návrhu a doplnění plánu vzdělávacích aktivit, včetně konkrétních termínů a kontaktů na 
případné osvědčené lektory. Termín přípravy podaktivity do 28.2.12.2017. 
 

Ad 2. 
- Probíhá spolupráce s NIDV v Liberci formou společných jednání a porad zpracovatelů MAP, KAP a 

řídících orgánů. 
 
Projektová a finanční manažerka zkontrolovaly Výkazy práce realizačního týmu za období 09/2016. 
 

 

 

Zapsala Tereza Šolcová                                        


