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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Aktualizace Strategického rámce 

3) Aktualizace ročního akčního plánu projektu MAP II 

4) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP II 

5) Ukončení 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 25. 6. 2021 

Čas zahájení jednání 11:00 

Místo konání  Hotel Veba, Šalounova 127, 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 MAP II všechny přítomné a 

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

aktualizace Strategického rámce a ročního akčního plánu projektu MAP II. Hostem byla 

projektová manažerka MAP II. 

2) Aktualizace Strategického rámce 

Zástupkyně realizačního týmu představila členům pracovní skupiny aktuální znění 

Strategického rámce MAP II. V tomto období jsou tradičně aktualizovány projektové záměry 

potencionálních žadatelů z našeho území. 

Do Strategického rámce MAP II byly přidány 2 nové projektové záměry pro investiční 

intervence v SC 2.4 IROP. Prvním potenciálním žadatelem je Základní škola a Mateřská škola 

Adršpach. Jedná se o projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání a jeho realizace by měla 

proběhnout v příštím roce. Očekávané celkové náklady jsou 500 000 Kč. Druhým potenciálním 

žadatelem je Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. se záměrem realizovat Bylinkovou 

zahrádku a doplnění infrastruktury k enviromentálnímu vzdělávání, a to mezi lety 2022 a 2023. 

Očekávané celkové náklady jsou 17 000 000 Kč. Do Strategického rámce MAP II bylo přidáno 

8 nových projektových záměrů pro investiční intervence mimo SC 2.4 IROP – viz tabulka 

Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence mimo SC 2.4 IROP 

pro ORP Broumov. 

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. Pracovní skupina pro financování schvaluje předložený aktualizovaný Strategický 

rámec a doporučuje jeho předložení Řídícímu výboru MAP II. 

3) Aktualizace ročního akčního plánu projektu MAP II 

Zástupkyně realizačního týmu spolu s projektovou manažerkou MAP II představily členům 

pracovní skupiny podobu aktualizovaného Ročního akčního plánu pro rok 2021. Nejdříve byly 

představeny dílčí aktivity vázané na Akční plán, poté plánované vzdělávací akce, workshopy, 

semináře, přednášky, kurzy, jednání apod., a dále přítomní členové sami prostudovali 

podrobnější popis realizace jednotlivých aktivit a finanční náklady s tím spojené. 

Diskuse k aktualizaci Ročního akčního plánu pro rok 2021 se mezi přítomnými členy pracovní 

skupiny příliš nerozvinula. Členové se shodli, že uvedené aktivity a s tím spojené finanční 

náklady jsou v souladu s projektem MAP II a neměli k jednotlivým aktivitám žádné připomínky. 

Pracovní skupina pro financování schvaluje předložený aktualizovaný Roční akční plán na rok 

2021 a doporučuje jeho předložení Řídícímu výboru MAP II. 
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4) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP II 

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

evaluace projektu. Na evaluaci se podílí především realizační tým MAP, ale své připomínky a 

podněty k realizaci MAP II mohou navrhnout také členové pracovních skupin. Členové 

realizačního týmu projektu připravili počet evaluací, cílů a témat MAP. Zmíněné informace 

týkající se evaluace budou také diskutovány na jednání Řídícího výboru, který se bude konat 

29. 6. 2021. Na tomto jednání by mělo dojít také ke schválení finální podoby evaluace dle 

navržených parametrů. 

Důležitými otázkami, které musí realizační tým MAP ve spolupráci právě s pracovními 

skupinami, vyřešit jsou cílové skupiny (respondenti), nástroj sběru dat a celkový časový 

harmonogram evaluace. Tyto parametry jsou již navrženy realizačním týmem a upraveny či 

schváleny ostatními pracovními skupinami. 

Pracovní skupina pro financování schvaluje předloženou evaluaci projektu MAP II dle 

navržených parametrů a doporučuje jeho předložení Řídícímu výboru MAP II. 

5) Ukončení 

Zástupkyně realizačního týmu MAP II 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 13:30 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce srpna 2021. 

 

 

 

V Broumově dne 29. 6. 2021 

Zápis vyhotovila: Bc. Dominika Sedláčková za RT MAP II vzdělávání na Broumovsku 

Zápis ověřila: Eva Pichová za DSO Broumovsko 


