Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP
Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě
Datum konání: 24. ledna 2018 od 10:00
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Omluveni: Luděk Kovařík, Dana Výborná
Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu
Program:
 Přivítání členů a aktuality
 Uzavření projektu
 Evaluace MAP I
 Příprava MAP II
 Návrhy a diskuze
1. Přivítání členů a aktuality
Zasedání Řídícího výboru bylo zahájeno v 10:00 hodin. Paní Karolína Ortová, jako zástupce
realizátora projektu, přivítala účastníky setkání Řídícího výboru MAP. Paní předsedkyně
Jaroslava Hájková konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a Řídící výbor je dle prezenční
listiny usnášení schopný.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Paní předsedkyně Jaroslava Hájková navrhuje určit ověřovateli zápisu pana Petra Adama a
paní Alenu Jindrovou. Zapisovatelem paní Moniku Čejkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Adama a paní Alenu Jindrovou.
Zapisovatelem Moniku Čejkovou.
Usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato
2. Uzavření projektu
Karolína Ortová přítomným shrnuje, jaké aktivity byly realizovány v průběhu dvou let. Vše je
shrnuto v evaluaci, kterou všichni členové Řídícího výboru dostali v dostatečném časovém
předstihu pro prostudování.
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3. Evaluace MAP I
Evaluace byla zaslána členům ŘV k případným připomínkám či doplnění. Žádné připomínky
k evaluaci nejsou. Karolína Ortová proto dává možnost hlasovat o schválení současné podoby
evaluace.
Návrh usnesení:
Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje současnou podobu Evaluace MAP I.
Usnesení č. 2 bylo konsenzem přijato
4. Příprava MAP II
Reálné podání návazného projektu se plánuje na květen, začátek realizace projektu na září
2018. Probíhá komunikace s NIDV, jaké aktivity zapojit do Implementace MAP na základě
schváleného Strategického rámce a Akčního plánu. MAS uvítá i konkrétní typy na personální
pomoc se zajištěním projektů, včetně návrhů do rozpočtu.
5. Návrhy a diskuze
Na MAS bude vypsána výzva pro vzdělávání cca od června do září (projekty IROP). Školy mají
možnost žádat o vybavení či na stavební úpravy. Informace bude ještě jednou zaslána do
území.
Pan Kejklíček se dotazuje na možnost pořízení stavebnic v rámci polytechniky. V rámci
Implementace bude paušál, který bude moci býti využit na nákup vybavení, souvisejících
s polytechnickou výchovou.
Pan Charouzek se zmiňuje o současném programovém období, a i o návazném programové
období. Popisuje článek 20, který bude puštěn do realizace SCLLD od MZe. Bude se jednat o
malé projekty, jednoduché. Žádosti se budou podávat do PRV. Oprávněným žadatelem budou
školy. Cca za rok proběhne evaluace a pak je možno zařadit tento článek do realizace SCLLD.

Paní Jaroslava Hájková ukončila setkání a spolu s Karolínou Ortovou poděkovala všem
přítomným za jejich účast.

V Havlíčkově Brodě dne 24. ledna 2018
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Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru
1) Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Adama a paní Alenu
Jindrovou. Zapisovatelem Monika Čejková.
2) Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje současnou podobu Evaluace MAP I.

Zapsala: Monika Čejková
Ověřili: Petr Adama, Alena Jindrová
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