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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Příprava evaluace projektu MAP II 

3) Ukončení 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 10. 9. 2020 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov 
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http://mas.broumovsko.cz/


MAS Broumovsko+, z. s.       Zápis z pracovní skupiny pro financování dne 10. 9. 2020 

  

 

 

 

 

1) Zahájení 

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

představila jim program jednání. Cílem zářijového setkání pracovní skupiny bylo projednat 

přípravu evaluace projektu MAP z finančního hlediska. 

2) Příprava evaluace projektu MAP II 

V rámci jednání pracovní skupiny byl představen podrobnější postup pro tvorbu povinné 

evaluace projektu. Členové pracovní skupiny diskutovali nad možností zpracování evaluace 

externí společností (z hlediska finančních možností projektu), která by mohla být v přípravě 

evaluačních otázek objektivnější. Vzhledem k tomu, že je však schválena v rámci projektu jedna 

komplexní evaluace (viz Řídící výbor dne 28. 5. 2020), shodli se členové na tom, že bude 

dostačující, když se na její tvorbě budou podílet členové realizačního týmu projektu a v případě 

potřeby by bylo možné přijmout pomocnou sílu na DPP. Na tu činnost by bylo v rámci rozpočtu 

MAP peníze možné vyčlenit.  

Pracovní skupina pro financování se bude evaluací zabývat také. Po připravení všech otázek se 

tím bude zabývat na jednom z následujících setkání – předpoklad je nejpozději do konce roku 

2020. 

3) Ukončení 

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

položeny nebyly.  

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

a ukončila jednání v 15:48 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce října 2020 kvůli 

evaluaci činnosti pracovní skupiny. 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 11. 9. 2020 

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

Zápis ověřila: Eva Pichová za DSO Broumovsko 


