Zápis z 1. jednání
pracovní skupiny pro financování
v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163

konaného: v úterý 15. 1. 2019 v 15 hodin
Program:

1. Představení členů pracovní skupiny
2. Seznámení s obsahem a výsledky MAP I.
3. Představení projektu MAP II.
4. Náplň činnosti pracovní skupiny pro financování
5. Diskuze

Přítomni – dle prezenční listiny
1. Vedoucí pracovní skupiny pro financování (PSF) přivítal přítomné, představil přítomnou
hlavní manažerku projektu. Dále požádal o představení jednotlivé členy PSF kterými jsou:
Ing. Marcela Tomášová (Mikroregion Hranicko), Jana Černá (Město Hranice), Mgr. František
Kopecký (MAS Hranicko), Mgr. Karel Machyl (ZŠ Potštát) – omluven z 1. jednání.
2. Předsedající seznámil přítomné s výsledky realizace projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na Hranicku I. Nabídl přítomným brožuru: „Tvoříme vzdělávací MAPu Hranicka“,
která shrnuje výstupy MAP I. Další informace o MAP I. jsou k dispozici na
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map .
3. Vedoucí PSF představil projekt MAP II, jeho návaznost na MAP I.
Organizační struktura v rámci MAP II:
realizační tým: hlavní manažerka - Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
koordinátorka MAP - Mgr. Hana Gaďurková
finanční manažerka - Žaneta Rosová DiS.
Pracovní skypiny:
- pro financování, Ing. Petr Pajdla
- pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Mgr. Dagmar Pospíšilová
- pro rozvoj matematické gramotnosti, Mgr. Radomír Macháň
- pro rovné příležitosti, Mgr. Jarmila Theimerová
- předškolní vzdělávání a péče, Bc. Martina Polláková
- podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové
poradenství, Mgr. Miroslav Wildner
Dále informoval o Manuálu pro pracovní skupiny, zejména jeho částí týkající se PSF.

4.

Diskuze k činnosti PSF

Fr.Kopecký otevřel téma náplně činnosti PSF, zda se má týkat také posuzování nákladů a
vyhledávání zdrojů financování navrhovaných aktivit zejména po ukončení projektu MAP II.,
případně schválených aktivit, které nejsou financovatelné z rozpočtu MAP II.
Ved. PSF reagoval, že náplň práce PSF se bude týkat všech těchto oblastí, včetně např.
posuzování nákladů a možnosti financování aktivit v rámci i mimo MAP II.
M.Tomášová se zeptala, zda náplní PSF bude i zpracování a administrace projektových
žádostí na realizaci aktivit navržených ostatními PS.
Ved.PSF odpověděl, že PSF bude v této oblasti poskytovat součinnost a poradenství ostatním
PS, ale náplní činnosti PSF není poskytování servisu v oblasti kopletního zpracování a
administrace projetových žádostí.
J.Černá navrhla rozšíření PSF o novou členku – Lenku Kopřivovou. Ved.PSF s návrhem
souhlasil a sdělil, že L.Kopřivovovu přizve na příští jednání PSF.
5.

Navržení harmonogramu jednání PSF

Ved.PSF navrhl, aby jednání, která se mají konat alespoň 4x ročně, probíhala v úterý nebo
čtvrtek po 15 hodině. V.Závrská doporučila, aby nejbližší jednání PSF bylo až poté, kdy
proběhnou jednání všech ostatních pracovních skupin a vzejdou z nich návrhy aktivit k
realizaci.
6.

Závěr

V rámci 1. jednání PSF neproběhla žádná hlasiování a nebyla přijata žádná usnesení.
Jednání bylo ukončeno vedoucícm PSF.

Hranice 16.1.2019

Ing. Petr Pajdla
ved. PS pro financování

