Zápis
ze zasedání Řídícího výboru MAP Tanvaldsko 26.3.2018 v Jiřetíně p.B.
Místo: Centrum SYLVATICA, Jiřetín pod Bukovou 15
Začátek: 16:00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení

2. Stav realizace MAP Tanvaldsko
3. Příprava MAP II
4. Informace k Šablonám II
5. Různé

Ad 1.
Josef Kucin přivítal všechny přítomné. Po sečtení přítomných členů dle prezenční listiny konstatoval
usnášeníschopnost ŘV. Z celkového počtu 19-ti členů je přítomno 13 členů.
Josef Kucin představil navržený program zasedání ŘV. Návrh programu byl zaslán členům ŘV společně s
pozvánkou na zasedání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření
programu.
Zapisovatelkou byla jmenována Tereza Šolcová
Josef Kucin nechal hlasovat o programu.
Usnesení č. 1/2018:
Řídící výbor schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Ad 2.
Realizace projektu Map Tanvaldsko probíhá podle stanoveného plánu. Průběžně jsou naplňovány
všechny poviné aktivity a výstupy projektu. Dokument „Strategický rámec MAP Tanvaldsko“ na základě
žádostí vzdělávacích subjektů a jejich zřizovatelů byl již 2 x aktualizovaný. Byl také zpracován Akční plán
a podařilo se uzavřít Memorandum o spolupráci, ke kterému se připojilo 22 škol a dalších subjektů
neformálníhoa zájmového vzdělávání. - jedná se o spolupráci 22 škol a dalších vzdělávacích subjektů.
Projekt MAP Tanvaldsko končí 2.5.2018.

Ad3.
V současné době probíhá příprava projektu MAP II. Bylo vydáno souhlasné stanovisko RSK k vymezení
území realizace a dopadu Místního akčního plánu. Toto území se od MAP I neliší a zůstává vymezeno
správním obvodem ORP Tanvald. Podání žádosti je předpokládáno v květnu 2018 se zahájením
realizace k 1.9.2018. V území došlo ke shodě, že tuto žádost bude opět podávat Rozvoj Tanvaldska z.s.
s jedním projektovým partnerem z řad obcí. Výběr projektového partnera je ovlivněn výší pracovních
úvazků zaměstnanců projektu u žadatele a jeho projektového partner do max. 1,00. Což u stávajícího
partnera Mikroregion Tanvaldsko by zřejmě nešlo splnit.

Všechny školy ZŠ, MŠ a ZUŠ v ORP Tanvald již byly požádány prostřednictvím jejich zřizovatelů o
souhlas školy se zařazením do MAP II. Souhlasné stanovisko vydalo všech 19 škol.

Ad 4.
Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí na Šablony II. Žádosti je možné podávat do 6/2019. Délka
projektu 24 měsíců s ukončením realizace nejpozději do 8/2021. Žadatelem mohou být na rozdíl od
předchozí výzvy také ZUŠ, SVČ, školní kluby a družiny. Platí však že na jedno IČO může být jen jedna
žádost. Výše dotace 100 tisíc až 5 milionů.
Zaměření šablon je obdobné jako doposud plus rozšíření o šablony na školního kariérového poradce,
odborníka z praxe, odborníka na ICT do výuky. Minimální úvazek 0,1, pouze u školního psychologa min.
0,5.
MAS Rozvoj Tanvaldska nabízí poradenství při podávání žádostí na šablony, není však v jejich silách
zpracovávat kompletní žádosti škol. S výběrem a nastavením vhodné šablony pomáhá NIDV Liberec.
Ad 5.
J. Kucin upozornil, že MAS Rozvoj Tanvaldska vyhlásila 3 výzvy v rámci realizace strategie CLLD v OP
zaměstnanost. Jedna z nich je vhodná pro školy a subjekty zájmového a neformálního vzdělávání.
Jedná se o podporu realizace příměstských táborů a rozšíření kapacity (časové i prostorové) školních
klubů a družin. V květnu 2015 bude také vyhlášena výzva MAS Rozvoj Tanvaldska z IROP, kde bude
možné žádat na investice do školních budov. Podmínkou pro podání žádosti je mít uvedený projektový
záměr školy v seznamu investičních priorit Strategického rámce MAP.

Zapsala Tereza Šolcová

…………………………………..……
Věra Mužíčková
předsedkyně ŘV MAP

