ZÁPIS
z jednání zástupců MAS Zlatá cesta, Radbuza, Český Západ a Český les k realizaci projektu MAP
rozvoje vzdělávání ORP a animaci školských zařízení na území jejich působnosti
Datum a čas:

19. 4. 2016 od 9:30 hod.

Místo:

sídlo MAS Zlatá cesta, o. p. s. (Tachov, Pivovarská 281, 347 01)

Přítomni:

MAS Český les, z. s.
– Sylva Heidlerová, Vlastimil Hálek
MAS Český Západ, z. s. – Jan Florian, Miroslava Vlášková
MAS Radbuza, z. s.
– Václav Kubernát, Tomáš Svoboda
MAS Zlatá cesta, o. p. s. – P. Bluma, G. Macková, M. Bošková, B. Sulimová
_____________________________________________________________

P. Bluma:

- přivítání zástupců MAS, zahájení jednání;
- důvody pro setkání MAS: výměna zkušeností, překryvy území MAS a ORP

zástupci MAS: - informace o stavu realizace projektů MAP a animace školských zařízení:
MAS ČZ- finalizují žádost MAP (ORP Stříbro), ale již zahájili realizaci;
MAS Radbuza – MAP pro ORP Nýřany a Stod, překryv s MAS ČL (Holýšov), do ORP
Nýřany zasahují územně čtyři MAS a část území je MASkami nepokrytá;
MAS ČL- realizuje MAP pro ORP Domažlice a Horšovský Týn, zvažují podání žádosti o
přezkum procesu schvalování projektu;
MAS ZC – zkrácení rozpočtu MAP ORP Tachov neohrozí realizaci projektu (překryv
s MAS ČL a ČZ)
V. Kubernát:

- NS MAS připravuje dopis na MŠMT s upozorněním na nejednotné hodnocení (různé
limity výdajů, dlouhé lhůty)

J. Florian:

- pozitivní zkušenost ze společného jednání zřizovatelů a ředitelů škol- výměna
zkušeností mezi školami;
- problém se zapojením speciálních škol (zřizovatelem je kraj)

V. Hálek:

- návrh společné propagace projektu – zapojení Plzeňského kraje?
- při návštěvě škol ORP v souvislosti s MAP (mimo území působnosti MAS) zdůraznit a
vysvětlit rozdíl mezi MAP a animací, předat kontakt na spádového animátora, popř. s
animační MAS koordinovat společné návštěvy školy

J. Florian:

potřeba předávání informací o plánovaných aktivitách MAP i animace mezi MAS
s překryvy území

příští setkání: 9. 5. 2016 Setkání s realizátory místních akčních plánů (pořádá Plzeňský kraj) a dále
v rámci MAS Plzeňského kraje (1x za 2 měsíce)
P. Bluma:

poděkování za účast, ukončení jednání v 11:45 hod.

Zapsala: G. Macková

