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Zápis z pracovní skupiny 

pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Doplněné informace ke Strategickému rámci MAP 

3) Mapování infrastruktury škol 

4) Diskuse 

5) Ukončení 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 20. 9. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  Kancelář MAS, 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 

představila program pracovní skupiny. 

2) Doplněné informace ke Strategickému rámci MAP 

Na předešlém setkání pracovní skupiny se členové zamýšleli nad možnými zdroji financování 

aktivit, které jsou uvedeny ve Strategickém rámci MAP. K několika aktivitám byly ze strany členů 

vzneseny dotazy, které by informace ze Strategického rámce doplňovaly. Zástupkyně 

realizačního týmu měla za úkol se na tyto dotazy příslušných zástupců škol či školek dotázat. V 

tomto bodě programu tedy došlo k přednesení získaných doplňujících informací k příslušným 

záměrům. 

3) Mapování infrastruktury škol 

Zástupkyně realizačního týmu informovala členy pracovní skupiny o konkrétních návrzích na 

aktivity, které by mohla pracovní skupina zrealizovat. Především byl představen návrh na 

vytvoření dokumentu, který by mapoval současný stav infrastruktury škol v území. Členové s 

návrhem souhlasili a domluvili se, že na příštím setkání bude vytvořen návrh dotazníku pro 

školy, který by sloužil jako podklad k vytvoření přehledu o stavu infrastruktury škol. Dotazník 

by měl být definitivně připraven k zaslání školám v únoru 2019.  

4) Ukončení 

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

náměty a ukončila jednání v 15:55 hodin. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 24. 9. 2018 

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

Zápis ověřila: Bc. Pavlína Machková za Odbor investic a rozvoje města Broumov 

 


