
 

 

 

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: 2.5.2016 v 16:00 hod. 

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

 

Program:  

1. Informace o projektu MAP 
2. Časový harmonogram MAP Tanvaldsko 
3. Organizační struktura MAP 
4. Publicita projektu 

 

Ad 1. 

- J.Kucin přítomné seznámil s obsahem projektu MAP Tanvaldsko, jaké má cíle a aktivity. Za jakých 
podmínek musí být realizován a také co bude jeho výstupem. Současně také uvedl předpokládané 
termíny jednotlivých kroků při realizaci projektu. 

- Partnerem projektu s finanční spoluúčastí je svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko. Jeho úkolem bude 
především napomáhat k naplnění klíčových výstupů projektu prací s cílovými skupinami a 
napomáhání přenosu informací mezi orgány MAP a cílovými skupinami.   

 

Ad 2. 

- Manažerem projektu byla podána informace o délce trvání projektu a  předpokládaném časovém 
harmonogramu jednotlivých kroků realizace projektu – zpracování Strategického rámce, termíny 
předkládání vyúčtování záloh a podávání hlášení o realizaci projektu. Přítomní se detailně seznámili 
s časovým harmonogramem. 

 
Ad 3. 

- Manažer projektu představil organizační strukturu projektu a objasnil podmínky personálního 
obsazení každého orgánu, jeh úlohu a význam při naplňování cílů projektu.  

- Seznámil členy realizačního týmu s jejich úlohou v projektu a očekávanými výsledky jejich práce.  
- K obsazení Řídícího výboru a pracovních skupin je potřebné oslovit celé spektrum aktérů v oblasti 

vzdělávání v území ORP Tanvald, aby došlo k vyváženému zastoupení zájmových skupin. Oslovení 
možných členů Řídícího výboru a pracovních skupin zajistí J. Kucin. 

- Odborný tým je složen z pěti pracovníků. Hlavními úkoly tohoto týmu bude jednat se subjekty 
působícími v území, analyzovat a dále zpracovávat získaná data. 

 

Ad 4. 

- K naplnění závazku  publicity projektu a také k předávání informací veřejnosti o průběhu realizace 
projektu a jeho aktivitách je nutné doplnit webové stránky MAS Rozvoj Tanvaldska o samostatnou 
sekci věnující se problematice MAP. Doplnění stávajících stránek zajistí L. Peláková.  

- Všechny vydané dokumenty, zápisy a prezenční listiny musí být opatřeny předepsanými logy. 
 

Zapsala Tereza Šolcová   


