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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Projednání aktuálních záměrů ve Strategickém rámci MAP 

3) Ukončení 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 22. 6. 2020 

Čas zahájení jednání 14:30 

Místo konání  kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

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


MAS Broumovsko+, z. s.       Zápis z pracovní skupiny pro financování dne 22. 6. 2020 

  

 

 

 

 

1) Zahájení 

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

představila jim program jednání. Cílem červnového setkání pracovní skupiny bylo projít 

aktuální záměry ve Strategickém rámci MAP. 

2) Projednání aktuálních záměrů ve Strategickém rámci MAP 

Zástupkyně realizačního týmu představila členům pracovní skupiny aktuální znění 

Strategického rámce MAP II. Znění je platné k prosinci 2019. Od té doby se investiční záměry 

škol nerozšířily. 

Strategický rámec MAP II byl ke konci roku 2019 ze strany škol především zpřesněn a 

zaktualizován v několika parametrech. Členové pracovní skupiny se zaobírali změnami 

v termínu realizace některých záměrů – zejména s ohledem na dotační možnosti. Dále byla 

sledována úprava aktivit (přidání či upřesnění), finančních částek a také byla změněn název u 

jedné ze škol. Došlo rovněž k přidání nových záměrů – např. výměna střešní krytiny, 

rekonstrukce hřiště či zabezpečení budovy školy. 

Přítomní členové diskutovali nad dotačními možnostmi, které jsou v tuto chvíli dostupné. 

Shoda však panovala v názoru, že většinu záměrů je financovatelná pouze prostřednictvím 

zřizovatele. 

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 15:15 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce září 2020. 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 23. 6. 2020 

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

Zápis ověřila: Eva Pichová za DSO Broumovsko 


