Dne 3.12.2017 v Pečkách

MŠMT
Karmelická 529/5, Praha 1
Oddělení metodického řízení 430
Ing. Helena Viktorie Barbořáková

Vážená paní Barbořáková,
obracím se na vás jménem NS MAS ČR s informací týkající se opakujících se nejasností při
ukončování projektů Místních akčních plánů vzdělávání. Vzhledem k tomu, že valná část projektů
končí v tomto období, případně s koncem roku, jedná se o záležitost naléhavou.
Při ukončení projektů MAP (pokud si žadatel nestanovil ve své žádosti přísněji) je třeba splnit
následující:
1. Splnění indikátoru 54901 - Počet regionálních systémů
Tento indikátor je naplněn schválením Finální verze MAP (včetně povinných příloh) ŘV a
doložením souhlasu 70 % zřizovatelů zapojených do MAP (str. 46 . přílohy č.2 Postupy
zpracování MAP.
Na tomto místě musíme upozornit, že udělení souhlasu dle zákona o obcí neexistuje (OZ
schvaluje, zřizuje, ruší, rozhoduje, deleguje, vydává, určuje, volí, stanovuje atd.)


Navrhujeme řešení: OZ schválí dokument s názvem "Souhlas zřizovatele s MAP"

2. Splnění indikátoru 54310 - Počet podpořených spoluprací
- Prokázání tohoto indikátoru je možné např. Memorandem o spolupráci či jinou
vícestrannou smlouvou případně jiným způsobem. Příloha č.1 výzvy vysvětlující indikátory
ani jiný dokument vztahující se k MAP však nestanovuje parametry tohoto memoranda tj.
nikde není stanoven min. počet ani % aktérů k přistoupení k memorandu.
3. Výstup – Struktura partnerství
Na str. 47 přílohy č.2 Postupy zpracování MAP se hovoří o výstupu Struktura partnerství, není
určeno, jak tuto strukturu prokázat. Na konci projektu musí Partnerství obsahovat min. 70 % škol v
území (u žadatelů MAS). Definice partnerství viz str. 26 přílohy č.2 Postupy zpracování MAP).
Vzhledem k tomu, že metodika MAP jasně nestanovuje spojení indikátoru 54310 a výstupu
"Struktura partnerství", žádáme, aby toto bylo zohledněno a po realizátorech MAP nebylo
požadováno Memorandum o spolupráci podepsané 70% škol v ORP jako doložení indikátoru
54310. Domníváme se, že se jedná o zbytečnou byrokracii, která zatěžuje realizátory MAP na úkor
práce v území.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Ing. Markéta Pošíková, Předsedkyně PS Vzdělávání NS MAS ČR

Odpověď - přišla 2.1.2018 mailem:
Vážená paní Pošíková,
děkuji ji Vám za zaslaný podmět k vykazování výsledkového indikátoru 5 43 10 počet podpořených
spoluprací.
Souhlasím s Vámi, že metodika MAP ani Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy MAP
nestanovuje spojení indikátoru 5 43 10 a výstupu "Struktura partnerství".
To znamená, že není požadováno ve Smlouvě/dohodě/memorandu o spolupráci podpis 70 % škol v ORP
jako doložení indikátoru 5 43 10.
Pro vykázání indikátoru 5 43 10 je zapotřebí doložení Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci nebo
obdobným dokumentem a zprávou o průběhu spolupráce.
Není stanoven minimální počet subjektů, které musí tuto Smlouvu/dohodu/memorandum o spolupráci
podepsat.
Smlouva/dohoda/memorandum musí zpravidla obsahovat tyto náležitosti:
smluvní strany, účel, případně cíl, věcný popis spolupráce a období, na které se spolupráce uzavírá.
V ZZoR se doloží konečná zpráva o průběhu spolupráce.
Dokládají se kopie, originály jsou uchovány příjemcem u projektové dokumentace pro kontrolu na místě.
K otázce č. 1 Splnění indikátoru 5 49 01 - Počet regionálních systémů nemáme proti navrženému
řešení námitky, postup musí být podle zákona.
S pozdravem
Helena Barbořáková

