Místní akční plány (MAP) -

M. Pošíková

Dne 8.9.2015 byla vyhlášená výzva MAP na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
Semináře vypsané k této výzvě jsou již plné, jednáme o možnosti zorganizování dalšího.
Když si budete studovat pravidla výzvy, je třeba pročíst nejen Výzvu samotnou a přílohu 2 Postupy
zpracování MAP, ale i Obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce!!!! (Specifická pravidla
mají stejné číslování kapitol, jako obecná, aby se lépe v dokumentech hledalo.)

Na co si dát pozor?
1) Oprávněnost žadatele
Nejvíce je řešeno na str. 6 Specifických pravidel, kde se píše:
1) Žadatelé - MAS jsou povinni prokázat, že roční obrat společnosti dosahuje alespoň ½
hodnoty částky způsobilých výdajů uvedených v žádosti!! Podmínka je splněna dosažením
požadovaného obratu za poslední dvě uzavřená účetní období (pokud existují)…!!!!
O přesnější vysvětlení této podmínky jsme požádali MŠMT.
2) V případě finančních partnerů, může relevantní část odpovídající podílu partnera žadatel
prokázat prostřednictvím partnera…….
3) V obecných pravidlech kapitola 13. se píše, že příjemce realizuje hlavní, podstatnou část
aktivit projektu!!! Není stanoven žádný limit, ale mělo by to být patrné z projektu, tj. musí
být patrné, že nejsou obcházena vyhlášená pravidla.
2) Územní zaměření
Výzva str. 8: Pro MAP je přípustným územím dopadu území v hranicích správního obvodu ORP,
respektive v hranicích území definovaného ve Stanovisku územně příslušné RSK (Regionální stélé
konference). Komentář: maximálně se pokuste dodržet území SO ORP, pouze ve výjimečných a
zdůvodněných případech lze změnit. Pak je potřeba, aby tuto změnu schválila RSK a k žádosti na
MŠMT je třeba dodat souhlas nejen obce, ale i původního ORP, kam obec původně patřila, že
souhlasí, aby obec zpracovávala spolu s druhým ORP!
3) Úroveň budované spolupráce - je zodpovězeno přímo od MŠMT
4) Nestandardizovaná MAS může podat žádost na MAP - o nutnosti standardizace, či dokládání
tohoto není ve výzvě ani pravidlech ani zmínka (původně doklad požadovali).
5) Model projektu MAP
např. velké ORP (70 obcí – 28 ZŠ+44 MŠ) by MAP mohl fungovat takto: 3 podskupiny partnerské
spolupráce (2 MAS a město ORP) + 1administrace, výsledná 1 společná strategie, fungující 3
partnerství…Financování: tj. 50% žadatel (MAS), 30% partnerská MAS a 20% město ORP……pak by při
2 mil. Projektu žadatelská MAS prokazovala 50% z 1 mil. tj. 500 tis. Po dva roky……

Prosím věnujte velkou pozornost povinným přílohám na konci specifické části Pravidel!!!!

