1) Je možné, aby 1 MAS zpracovávala 2 MAP?
Ano, je to možné, pravidla toto nezakazují.
Doporučuji dobře vážit, zda máte dostatečně kvalitní personální obsazení. Realizační tým bude nejen
administrovat projekt, ale měl by být dostatečně kvalitním a erudovaným zázemím pro řídící tým.
2) Proč se vlastně budou MAP zpracovávat, když seznam investičních priorit už máme v Strategii
CLLD?
Tvorba MAP není prioritně zaměřena na to, aby se staly seznamem projektových záměrů jednotlivých
škol. Hlavní cílem těchto projektů bude:
 Zlepšení řízení ve vzdělávání (zlepšení spolupráce ředitelů a zřizovatelů, zlepšení spolupráce
mezi školami v území)
 Hodnocení kvality ve vzdělávání (autoevaluce, důraz na zvyšování kvality ve vzdělávání)
 Podpora slabých škol a inkluze včetně podpory marginalizovaných skupin
Na základě těchto aktivit budou stanoveny priority v území, které se odrazí v tématech, která budou
podchycena v akčních plánech a na základě kterých budou zpracovány a do výzev zařazovány šablony
klíčových aktivit, dále zde budou specifikována témata pro realizaci tzv. projektů partnerství a sítě
(viz programový dokument OP VVV) a vydiskutované záměry investičních aktivit pro IROP.
3) Jaká je míra podpory projektu MAP?
Pro MAS tj. míra podpory 100%, pro obce je to 95%.
4) Kdy bude uzávěrka příjmu žádostí?
Jedná se o průběžnou uzávěrku, kterou předpokládám 30. 10. 2015, 1. 2. 2016, 1.5.2016....bude
upřesněno ve výzvě.
5) Jak vidíte časování, kdy doporučujete zahájení projektu?
Jedná se o individuální projekt, který bude muset projít hodnotitelským kolečkem.
Dle nastavených administrativních postupů si myslím, že k podpisu právního aktu dojde nejdříve v 1.
Q 2016.
6) Je možné pokud si zvolím úroveň 2 financovat z MAP asistenta pedagoga, školního psychologa?
Ne, při úrovni 2 to možné není. Při úrovni 3 to možné je (realizace již hotového MAP), pokud je
součástí MAP i intervence vedoucí ke snížení rizika školního neúspěchu u dětí.
MŠMT však upozorňuje, že uznatelnost těchto nákladů bude pouze do 1. 9. 2016 v souvislosti se
zavedením podpůrných opatření (šablona od 1. 9. 2016).

