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Program
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 

2. Aktuální informace k průběhu projektu

3. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru 

4. Změny v řídícím výboru

5. Aktualizace strategického rámce MAP – příloha investičních záměrů

6. Komunikační plán projektu

7. Prezentace jednotlivých pracovních skupin

8. Schválení dílčích úkolů pro následující období

9. Nastavení termínu příštího setkání

10. Diskuse a závěr



1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu



2. Aktuální informace k průběhu projektu

 Připravujeme implementační aktivity pro rok 2019

 Připravujeme aktivity budování znalostních kapacit pro rok 2019

 Navštěvujeme jednání pracovních skupin

 Finančně plánujeme a hledáme obsazení dalších pracovních pozic

 Intenzivně pracujeme na publicitě a propagaci

 Účast a prezentace v rámci infostánku na krajské konferenci NIDV

 Účast na setkání s KAP v Ostravě

 Aktuálně zpracováváme 1. zprávu o realizaci a 1. žádost o platbu

Následuje prezentace projektu OKAP – Implementace KAP.



3. Kontrola usnášeníschopnosti řídícího výboru

Přítomno: ….. z 27 členů

Nadpoloviční většina: ANO x NE

4. Změny v řídícím výboru

Rozšíření řídícího výboru MAP o dalšího zástupce za zřizovatelé škol – Mgr. Andrzej 
Bizoń
Změna předsedy řídícího výboru – nominace Mgr. Andrzej Bizoń
Hlasování



5. Aktualizace strategického rámce MAP – příloha investičních 
záměrů

 Splněna povinná časová lhůta 6 měsíců
 Oznámeny investiční záměry MŠ, ZŠ a SŠ Komenského, Karviná. Prozatím bez souhlasu zřizovatele. Dodatečně 

budou zařazeny.
 Další investiční záměry nehlášeny.

Podpora rozvoje regionů 2019+
Podpora obnovy sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. a do 10 tis. obyvatel
Obnova školních hřišť a školních tělocvičen
Žadatelem je obec, nutnost mít schválen strategický rozvojový dokument
Dotace 70 % (obce do 3 tis. obyv.) a 60 % (obce do 10 tis. obyv.), 500 tis. až 5 mi. Kč, možnost kombinace s 
jinými dotacemi, ex-ante financování
Pouze rekonstrukce a modernizace, nikoliv vybavení
Nutnost projektové dokumentace
Ukončení příjmu žádosti 28. 2. 2019



6. Komunikační plán a publicita projektu

Soutěžní kategorie
1. předškoláci MŠ a žáci 1. ročníku ZŠ
2. žáci 2. - 3. ročníku ZŠ
3. žáci 4. - 5. ročníku ZŠ

Vítězné práce budou vystaveny a hodnoceny odbornou
komisí složenou ze zástupců Řídícího výboru. 15 nejlepších
autorů (5 v každé kategorii), včetně autora vítězné práce,
obdrží diplom a věcné ceny. Všichni ostatní soutěžící obdrží
drobné ceny.

Výtvarné práce budou také zveřejněny na
• webové stránce projektu a facebookovém profilu
• na pozvánkách na akce související s projektem, v

tiskových zprávách, zpravodajích, pro reklamní a
propagační materiály projektu (kalendáře) apod.



7. Prezentace jednotlivých pracovních skupin

PS Rovné příležitosti
PS Matematická gramotnost
PS Čtenářská gramotnost
PS Podnikavost a kariérové poradenství
PS Polytechnické vzdělávání a digitalizace
PS Předškolní vzdělávání a péče
PS Občanské kompetence
PS Financování



7. Schválení úkolů na následující 3 měsíců

8. Nastavení termínů setkávání pro rok 2019

Březen 2019

Realizace komunikačního plánu a procesu
Aktivní činnost pracovních skupin
Plánování a řízení implementačních aktivit
Budování znalostních kapacit

9. Diskuse a závěr



Děkujeme za pozornost a přejeme
příjemné prožití vánočních svátků,

mnoho překvapení a hezkých setkání…


