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Zápis z pracovní skupiny 

pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Představení členů pracovní skupiny 

3) Seznámení s činností pracovní skupiny 

4) Diskuse 

5) Ukončení 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 20. 3. 2018 

Čas zahájení jednání 14:30 

Místo konání  sál Kreslírna, Klášterní 1, Broumov 550 01 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


MAS Broumovsko+, z. s.       Zápis z pracovní skupiny pro financování dne 20. 3. 2018 

  

 

 

 

 

1) Zahájení 

V úvodu pracovní skupiny přivítala zástupkyně realizačního týmu MAP II všechny přítomné a 

poděkovala za jejich účast v pracovní skupině. Dále byl představen program pracovní skupiny. 

2) Představení členů pracovní skupiny 

Zástupkyně realizačního týmu představila přítomné členy pracovní skupiny a zdůvodnila jejich 

zastoupení.  

3) Seznámení s činností pracovní skupiny 

Zástupkyně realizačního týmu přednesla informace o aktuálním stavu projektu MAP vzdělávání 

na Broumovsku II. Dále byli členové seznámeni s metodickým výkladem Řídícího orgánu 

k fungování pracovní skupiny. Představen byl rovněž Strategický rámec MAP a Akční plán pro 

rok 2018. Členové byli obeznámeni také s možností využít k činnosti pracovní skupiny dotační 

kalendář. 

4) Diskuse 

Mezi přítomnými se otevřel prostor pro případné dotazy a diskusi. Výstupem prvního setkání 

pracovní skupiny se stalo seznámení s předkládanými informacemi. Dále bylo mezi členy 

domluveno, že se do příštího setkání, které se uskuteční v průběhu měsíce května, zajistí 

doplnění o nejnovější údaje předkládaných dokumentů (Strategický rámec MAP a Akční plán 

pro rok 2018), aby bylo možné naplňovat účelnost pracovní skupiny na základě nejaktuálnějších 

potřeb škol a dalších subjektů. 

5) Ukončení 

Zástupkyně realizačního týmu MAP II poděkovala členům pracovní skupiny za účast, spolupráci, 

náměty a ukončila jednání v 15:10 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce května 2018. 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 23. 3. 2018 

Zápis vyhotovila: Bc. Kristýna Jagošová za RT MAP II vzdělávání na Broumovsku 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. za DSO Broumovsko 

 


