Řídicí výbor
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., 19. 9. 2017, od 13:00
Program:
1. MAP Trutnovsko – stav projektů v našem území
2. Strategický rámec MAP Trutnovsko – schválení nových a aktualizovaných projektových
záměrů
3. Návrhy projektů do akčního plánu MAP Trutnovsko na školní rok 2017/2018
4. Plán aktivit ve 2. pololetí roku 2017
5. Náměty a diskuze

1. MAP Trutnovsko – stav projektů v našem území
J. Balcar všechny přítomné přivítal na setkání Řídícího výboru. V ŘV proběhla jedna personální
změna – změnil se zástupce KHK – KAP. Jednání ŘV se také účastnila P. Nývltová, která je novým
členem týmu MAP, pracuje jako externí specialista za studentské parlamenty. Prezenční listina
z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
T. Mečíř představil doposud proběhlé aktivity v projektu, a to od doby posledního setkání ŘV
14. 3. 2017. Mezi aktivity patřila například: pravidelné setkávání realizačního týmu, aktualizace
projektových záměrů MAP, komunikace s aktéry v území, setkání ředitelů v ZŠ a MŠ Radvanice
nebo jednání pracovních skupin, díky nimž proběhlo výjezdní jednání „Podorlicko“.

2. Strategický rámec MAP Trutnovsko – schválení nových a aktualizovaných projektových
záměrů
J. Balcar stručně představil aktuální verzi Strategického rámce MAP Trutnovsko. Byly v něm nově
přidány 4 projektové záměry z Městského gymnázia a SOŠ Úpice. Proběhla debata o tom, jestli by
tato škola neměla být také zařazena do KAPu; zástupci KAPu o tom budou jednat. Dále svoje
projektové záměry upravovala Mateřská školka Úpice.
Finální verze aktualizovaného Strategického rámce MAP Trutnovsko bude zveřejněna na webu a
rozeslána mailem.
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 – 9, proti – 0, zdržel se – 0
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3. Návrhy projektů do akčního plánu MAP Trutnovsko na školní rok 2017/2018
T. Mečíř představil připravený akční plán na školní rok 2017/2018. Rozebral a vysvětlil jednotlivé
projekty, které jsou v něm zpracovány. Proběhla debata, kdy bylo se k návrhu vyjádřit nebo ho
doplnit. Nikdo neměl žádné připomínky.

4. Plán aktivit ve 2. pololetí roku 2017
T. Mečíř informoval ŘV o aktivitách, které by se měly realizovat do konce roku 2017. Patří k nim
vydání informačního letáku s nabídkou vzdělávacích programů pro školy, výjezd na jižní Moravu
s cílem využít příklady dobré praxe, zapojení studentských parlamentů a podepsání dohody
v území s jednotlivými aktéry. Tato dohoda se bude podepisovat na venkovské konferenci
22. 11. 2017 od 13:00 v Havlovicích.
Členové projektového týmu MAP Trutnovsko se také budou účastnit setkání, které proběhne na
Richtrových boudách v Krkonoších. Zde by se měly rozebrat další možnosti pokračování projektu
MAP II.

5. Náměty a diskuze
P. Balcar vyzval přítomné, aby sdělili své nápady na aktivity, které by se mohly realizovat v
projektu MAP II nebo jako implementace současného projektu.

Zapsala: Markéta Demešová
Dne: 19. 9. 2017

Vladimír Provazník
předseda Řídícího výboru MAP Trutnovsko
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