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          Turnov 29.8.2016  

Zápis 
z pracovního jednání Řídícího výboru na projektu „MAP Turnovsko“  

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101, 

které se uskutečnilo 

v zasedací místnosti č. 319 MěÚ v Turnově  

dne 29. 8. 2016 od 14,00 hodin 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

Předsedkyně ŘV Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné, shrnula program a bylo 

přistoupeno k jednání. 

 

1. Informace o postupu zpracování Strategického rámce MAP ORP Turnov do 

roku 2023 a investičních priorit 

 

Strategický rámec 

 

Mgr. Karel Bárta – Dne 14. 6. 2016 byl představen návrh, který byl následně zveřejněn.  

Během měsíce června absolvoval Mgr. K. Bárta ve spolupráci s Ing. L. Krupařovou   

a L. Kvintusovou návštěvy na školách a školských zařízeních, kdy z každé školy sbíraly 

připomínky ke Strategickému rámci a  návrhy na investiční priority.  

Poté projednány v členství pracovních skupin, které se k tomu vyjádřily a navrhly další 

kroky. 

 

Mgr. Bárta obdržel návrh předsedkyně ŘV Mgr. Houškové o zapojení do členství  Pracovní 

skupiny Zájmové a ostatní vzdělávání Mgr. Havrdy,  starosty Karlovic, který byl  tímto 

přijat. 

 

Všechny připomínky, které vzešly z jednání  PS byly zapracovány do SR, pouze připomínky 

pí. Dudkové z PS Zájmové a ostatní vzdělávání byly velmi podrobné, proto budou zařazeny 

do Akčního plánu, jednotlivé cíle se budou zpracovávat. 
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Dotaz Ing. Mgr. Zakouřila k zařazení celoživotního vzdělávání do prioritních úkolů. 

Připomínka  Bc. Hájka k celoživotnímu vzdělávání byla akceptována. 

Na závěr Karel Bárta všem poděkoval za jejich připomínky.  

 

 

 

Investiční priority 

 

Co vyplynulo z návštěv na školách? 

 

Všechny potřeby MŠ, ZŠ a školských zařízení byly zapracovány do seznamu projektových záměrů 

pro investiční intervence v SC 2.4. IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný 

pro ORP, území MAP – ORP Turnov - Dohoda o investičních prioritách. 

Předpokladem zařazení investičních potřeb škol byl nutný souhlas zřizovatele, které budou 

průběžně archivovány u manažerky projektu. 

Ty se mohou průběžně doplňovat. 

Sdělení o zveřejnění fotografií budov škol  a z jednání o SR a prioritách na web stránkách:  

http://www.mapturnovsko.cz/ 

 

2. Návrhy členů ŘV na další postup 

 

Mgr. Bártou byl navržen tento postup: 

Nyní byla dokončena SWOT 3 analýza (vysvětlení R. Rölce proč SWOT 3 analýza), 

Akční plán dle cílů v prioritních oblastech bude připravován v pracovních skupinách. 

Bude stanoven přesný postup. S předsedy pracovních skupin bude cca v říjnu 

jednáno o postupu tvorby Akčního plánu a připomínkování SWOT3 analýzy. 

Následně bude svolán cca v dubnu Řídící výbor, kde by mělo být vše projednáno. 

Struktura MAP – stav prací na jednotlivých bodech a odpovědnost: 

- Strategická část a akční plán – Mgr. Bárta 

- Úvod a implementace            - L. Kvintusová 

- Analytická část                       - RNDr. Rölc 

- Manažerský souhrn                 - Ing. Krupařová 

http://www.mapturnovsko.cz/
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Mgr. Houškovou byl dán prostor k případnému doplnění všem členů SR a Investičních 

priorit. 

 

3. Schválení Strategického rámce MAP ORP Turnov do roku 2023 a investičních 

priorit 

 

            Hlasování: 

 

Pro:  15                       Proti: 0                     Zdržel se: 0 

 

Řídící výbor tímto přijal zpracovaný SR a Dohodu o investičních prioritách. 

 

 

 

Mgr. Bárta informovall o aktuální výzvě, MMR vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí 

o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL, viz  http://www.msmt.cz/folder/1652/  

 

Dále zmínil spolupráci na projektu INKLUZE, která navazuje na projekt MAP a pomáhá školám 

s jejich konkrétními potřebami. 

 

:  

 

 

Příští jednání ŘV – březen – duben 2017. 

 

 

 

Úkoly: 

 

- Zápis z jednání a odhlasování SR a Dohody o investičních prioritách bude 

vyvěšeno na web stránky – P. Patočková 

- Zaslání elektronicky ke schválení sekretariátu RSK 

 

 

http://www.msmt.cz/folder/1652/
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Jednání bylo ukončeno ve 14:30  hod. 

 

Zapsala:  Petra Patočková      

Ověřil: Mgr. Karel Bárta                            


