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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Diskuse k aktualizaci aktivit v rámci ročního akčního plánu 2019 

3) Diskuse k aktualizaci Akčního plánu  

4) Ukončení 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 5. 11. 2019 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/
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1) Zahájení 

V úvodu pracovní skupiny přivítala zástupkyně realizačního týmu všechny přítomné a 

představila program jednání. Cílem listopadového setkání pracovní skupiny bylo projednat 

aktualizovanou podobu Ročního akčního plánu pro rok 2019 a aktualizovanou podobu 

Akčního plánu celého projektu. Projednané aktualizované podoby Ročního akčního plánu a 

Akčního plánu budou dále předloženy Řídícímu výboru ke schválení. 

2) Diskuse k aktualizaci aktivit v rámci Ročního akčního plánu 2019 

Pracovní skupině byl předložen k prodiskutování aktualizovaný Roční akční plán pro rok 2019, 

jehož původní návrh byl diskutován na setkání dne 14. 5. 2019. Předložený dokument obsahuje 

přehled všech plánovaných a již zrealizovaných aktivit projektu MAP v průběhu roku 2019. U 

jednotlivých aktivit je nastíněn popis a finanční náklady, případně jsou uvedeny doplňující 

poznámky. Dílčí aktivity jsou navázány na celkový Akční plán projektu z hlediska číselného 

označení nadřazených aktivit a cíle.  

Diskuse k aktualizované podobě Ročního akčního plánu aktivit pro rok 2019 se rozvinula 

především s ohledem na finanční náklady. Členové pracovní skupiny navrhují, aby se v dalších 

aktualizovaných podobách po uskutečnění jednotlivých aktivit, specifikovaly finanční náklady 

– tj. kolik aktivita stála vč. nákladů za nájem a občerstvení.  

Dále členové diskutovali nad zdrojem financování jednotlivých aktivit. Zástupkyně realizačního 

týmu uvedla, že se všechny uvedené aktivity je možné hradit z rozpočtu projektu MAP II. 

Členové pracovní skupiny aktualizovaný Roční akční plán na rok 2019 prošli a doporučují ho 

dále předložit Řídícímu výboru. 

3) Diskuse k aktualizaci Akčního plánu  

Pracovní skupině byl mimo aktualizovaný Roční akční plán pro rok 2019 předložen také 

aktualizovaný Akční plán celého projektu, který vychází z prvního projektu MAP. Do Akčního 

plánu byly doplněny některé nové aktivity, které jsou v rámci projektu naplánovány a rovněž 

byly některé aktivity označeny slovem PŘÍLEŽITOST (metodika rovných příležitostí). 

4) Ukončení 

Zástupkyně realizačního týmu vyzvala členy k pokládání dotazů. Žádné doplňující dotazy však 

položeny nebyly, proto poděkovala zástupkyně realizačního týmu MAP II členům pracovní 

skupiny za spolupráci a ukončila jednání v 16:15 hodin. Na dalším jednání pracovní skupiny by 

se členové měli věnovat aktualizaci Strategického rámce a projednání návrhu Ročního akčního 

plánu pro rok 2020. 
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Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce prosince 2019. 

 

V Broumově dne 6. 11. 2019 

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

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. za DSO Broumovsko 


