Zápis
z veřejného projednání 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:
Přítomni:

30.06..2016 v 15:00 hod.

dle prezenční listiny

Program:
1. Význam MAP pro rozvoj vzdělávání
2. Strategický rámec MAP Tanvaldsko
3. Sběr investičních záměrů
4. Diskuse

Ad 1.
- Prostřednictvím prezentace provedené J. Kucinem se účastníci seznámili se základními
fakty týkajících se projektu MAP. Co je jeho cílem, jakou má strukturu, jeho vazba na
IROP a OP VVV a jeho celkovým možným přínosem pro rozvoj vzdělávání v území ORP
Tanvald.
- T. Šolcová informovala o členění jednotlivých opatření MAP na povinná, doporučená,
průřezová a volitelná.

Ad 2.
- K. Preusslerová objasnila projekt MAP Tanvaldsko, představila odborný a
administrativní tým včetně jejich úloh v projektu. Informovala o časovém
harmonogramu MAP Tanvaldsko a o jeho konkrétních výstupech a aktivitách.
Informovala, že na realizaci projektu se také podílí projektový partner s finančním
příspěvkem svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
- Upozornila, že všechny potřebné informace k tvorbě MAP jsou dostupné ve zvláštní
sekci webových stránek MAS Rozvoj Tanvaldska.

Ad 3.
- Přítomní byli vyzváni k předkládání svých projektových záměrů, aby mohly být
zařazeny do seznamu investičních priorit, který je nedílnou součástí strategického
rámce MAP. Záměry je nutné doručit před termínem finalizace MAP Tanvaldsko, která
je předpokládána koncem září 2016. Termín pro schválení a odevzdání finální verze
MAP je do 30.9.2016.

-

-

Výzva
k předkládání projektových záměrů byla rozeslána prostřednictvím
realizačního týmu a projektového partnera všem školám v ORP Tanvald a jejich
zřizovatelům a dalším organizacím zabývajících se zájmovým a neformálním
vzděláváním.
J. Kucin upozornil, že výzvy z IROP budou vyžadovat při předkládání žádostí o dotaci,
doložení souladu projektového záměru se strategickým rámcem MAP. Proto je
důležité, aby tabulka investičních a neinvestičních priorit obsahovala všechny
zamýšlená projekty do roku 2020.

Ad 3.
- Do diskuse se nikdo nepřihlásil a projednávání tak bylo ukončeno

Zapsala Tereza Šolcová

