Priorita RT MAP Projektové příležitosti
●

Vývoj od 21. 6. do 25. 10.

●

Vývoj od 26. 10. do 22. 12.

●

Vývoj od 1.1. do 15.2.

●

Návrhy na usnesení a úkoly
Zpracoval: David Hawiger

Projektové příležitosti
od 21. 6. do 25. 10.

Priority RT nastavené 21.6.:
•

RT musí zajistit nezbytné výstupy dle požadavků MŠMT, nicméně
region stojí o něco jiného.

•

RT se bude soustředit na očekávanou potřebu regionu co nejvíce
využít připravované projektové příležitosti.

Aktivity:
•

–8. 9. 2016 schůzka s p.
Theimerovou;

Vazba na strategický rámec a MAP:
•
•

Strategický cíl: Projektová kancelář pro vzdělávání
Návrhy opatření MAP:
–Opatření C9.1: Podpora pro investiční výzvy;
–Opatření C9.2: Projektová kancelář pro neinvestiční výzvy.

hledání regionálního
předkladatele či partnera pro
výzvu 37 v OP VVV

–2. 11. 2016 schůzka s p.
Flajšarem
•

seminář pro ředitele škol k
výzvám 47 v IROP a 22 v OP
VVV.

Projektové příležitosti
od 26. 10. do 22. 12.

Aktualizace priority RT zacílené na projektové příležitosti:
•

zpětná vazba z regionu na potřebnost nacházet projektové příležitosti;

•

vymezení role budoucího projektového týmu (odlišení investičních a
neinvestičních potřeb);

•

odlišení aktivit směrem k šablonám a jiným projektovým příležitostem.

Aktivity:
•

v kontextu se vzděláváním
otevření otázky KP SVL v
regionu;

•

sestavení základního
konceptu projektu pro
výzvu 57 v IROP s
pracovním názvem Máme
své [Hh]ranice;

•

seminář pro ředitele škol k
projektovým příležitostem;

•

inicializace vzniku
projektového týmu v rámci
MAP.

Vazba na strategický rámec a AP 2017:
•
•

zatím bez návrhu na změnu strategického cíle;
Návrhy opatření AP 2017:
–Opatření C9.1 (Podpora pro investiční výzvy) není důležité,
školy podávají žádosti v rámci regionu samostatně a nekoordinovaně.
–Opatření C9.2 (Projektový tým pro neinvestiční výzvy) je důležité.

Projektové příležitosti
od 1. 1. do 15. 2.

Aktualizace priority RT zacílené na projektové příležitosti:
•

rozběhnutí projektového týmu uvnitř MAP;

•

stanovení prioritních úkolů pro projektový tým s odlišením šablon a
jiných neinvestičních projektových příležitostí;

•

hledání neinvestičních projektových příležitostí v roce 2017.

Vazba AP 2017:
•
•
•

U opatření C3.1: (Centra polytechnického vzdělávání) sestavení
studie proveditelnosti
U opatření C9.1 na požádání napomoci při přípravě projektu Máme
své [Hh]ranice.
U opatření C9.2 (Projektový tým pro neinvestiční výzvy)
rozmrazit spolupráci a partnerství v rámci regionu.

Aktivity:
•

hledání předkladatele a provozovatele
projektového záměru Máme své
[Hh]ranice;

•

ustoupení od podání žádosti do výzvy
57 v IROP.

•

na semináři pro ředitele k šablonám
nabídka nadstandardní obsahové a
projektové podpory;

•

vytipování projektových příležitostí
OP VVV v roce 2017;

•

6.2. přijetí projektové manažerky
do RT MAP.

Projektové příležitosti: Máme své [Hh]ranice
Stav:
•
•
•
•
•

soulad se Strategickým rámcem (C3) i návrhy opatření v AP 2017 (C3.1);
školy v regionu jsou obeznámeny s konceptem - viz prezentace;
základní zpětná vazba v regionu - viz str.3 v dotazníku;
ORP podporuje koncept a činí kroky pro zastřešení přípravy projektové žádosti;
nezačalo se pracovat na podkladech souvisejících s vypracováním Studie
proveditelnosti.

Nutno rozhodnout:
•
•

zda vypracování Studie proveditelnosti má být prioritou v rámci AP 2017;
jaké úkoly nastavit do ukončení projektu MAP.

Projektové příležitosti: PT MAP
Stav:
•
•
•

soulad se Strategickým rámcem (C9) i návrhy opatření v AP 2017 (C9.2);
školy v regionu vyjádřili svůj pohled - viz prezentace, str.3 a 4 v dotazníku a
samostatný dotazník;
výbor MAS schválil změnu složení RT MAP s cílem sestavit projektový tým.

Nutno rozhodnout:
•
•
•
•

zda se jedná o prioritu v rámci AP 2017;
o potřebě sestavit pracovní skupinu pro projektové příležitosti;
o stanovení priorit pro projektový tým;
o nejbližších úkolech.

Projektové příležitosti: Usnesení a úkoly
Návrhy na usnesení pro ŘV MAP:
•

stanovuje opatření C3.1 a/nebo C9.2 za priority pro rok 2017;

•

schvaluje sestavení pracovní skupiny pro projektové příležitosti;

•

bere na vědomí existenci konceptu záměru pro vznik Centra polytechnického vzdělávání;

•

bere na vědomí vznik projektového týmu v rámci MAP i jeho složení.

Návrhy na úkoly pro RT MAP:
•

RT MAP předloží ŘV MAP do XX zápis z prvního zasedání pracovní skupiny pro projektové příležitosti.

•

RT MAP předloží ŘV MAP do XX vymezení projektového záměru do výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II,
včetně předběžné dohody partnerů.

•

RT MAP předloží ŘV MAP do XX vymezení projektového záměru do výzvy Implementace místních akčních plánů I,
včetně předběžné dohody partnerů.

