MAP Trutnovsko
Řídicí výbor
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., 14. 3. 2017, od 13:00
Program:
1. MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území
2. Strategický rámec MAP Trutnovsko – schválení nových a aktualizovaných projektových
záměrů
3. Plán aktivit v prvním pololetí roku 2017
4. Náměty a diskuze

1. MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území
J. Balcar přivítal za celý projektový tým všechny přítomné na setkání Řídicího výboru. V ŘV proběhly
dvě personální změny – změnil se zástupce KHK a zástupce ASZ. Prezenční listina z jednání je přílohou
č. 1 tohoto zápisu.
T. Mečíř představil doposud proběhlé aktivity v projektu, a to od schválení první verze Strategického
rámce; především se pracovalo na Analytické části MAP. Docházelo k setkávání projektového týmu,
jednotliví zástupci se účastnili vzdělávacích a jiných akcí v rámci KHK. Docházelo také k setkání
zástupců pracovních skupin, a ty si definovaly priority k řešení.
Poslední aktivitou je aktualizace seznamu projektových záměrů, který je součástí Strategického rámce
MAP Trutnovsko.

2. Strategický rámec MAP Trutnovsko včetně příloh – schválení nových a aktualizovaných
projektových záměrů

T. Mečíř stručně představil Strategický rámec MAP Trutnovsko, resp. aktualizované a nové projektové
záměry jednotlivých organizací.
Finální verze aktualizovaného Strategického rámce MAP Trutnovsko bude zveřejněna na webu a
rozeslána mailem.
Do konce měsíce března bude aktualizovaný Strategický rámec MAP zaslán na MMR, resp. zástupcům
Regionální stálé konference při Královéhradeckém kraji (obdobně jako 1. verze SR MAP).
Usnesení č. 1:
Řídicí výbor MAP Trutnovsko schvaluje aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP
Trutnovsko, pověřuje předsedu ŘV jeho podepsáním a tým MAP jeho odesláním na MMR,
resp. zástupcům RSK KHK.
Hlasování:
pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
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3. Plán aktivit v prvním pololetí roku 2017
Dále se budou konat setkání pracovního týmu. Bude také docházet k tvoření a k naplňování akčního
plánu – první akcí bude výjezdní jednání ředitelů MŠ a ZŠ na konci března (byl představen program
setkání), také se realizuje další konkrétní aktivita institucí neformálního a zájmového vzdělávání –
vytvoření společného propagačního produktu.
Akční plán se bude tvořit dle priorit, které jsou vydefinovány ve Strategickém rámci. ŘV klade velký
důraz na přenos dobré praxe mezi jednotlivými subjekty.
Tým MAP bude také pokračovat v komunikaci s jednotlivými vzdělávacími organizacemi v KHK.
Od roku 2018 se chystá vyhlášení výzev OP VVV, které budou zaměřeny na navazující projekt MAP II a
také na implementaci aktuálního MAP v území.
4. Náměty a diskuze
Následně proběhla krátká neformální diskuze.

Veškeré podklady k jednání jsou přílohami tohoto zápisu – prezentace k činnosti v projektu, souhrn
priorit a cílů MAP, společná témata škol i NZV a aktualizovaný strategický rámec.

Zapsala: Kateřina Valdová
Dne 14. 3. 2017

Vladimír Provazník
předseda Řídicího výboru MAP Trutnovsko
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