Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II

Termín

6. dubna 2020

Místo

Distanční porada prostřednictvím online komunikačního nástroje

Přítomní

Davidová, Feyfarová, Geherová, Hendrichová, Hrubý, Machek, Pošíková, Machowská, Kuthanová,
Kulíšek, Šulánová, Libosvár
Zápis ze setkání PS Vzdělávání v rámci projektu
1. SPOLUPRÁCE SE SRP + DOTAZOVÁNÍ V ÚZEMÍ
 dotazník v území za MAS stopnout – udělat pouze pro vlastní potřebu kdo chce
 setkání online se SRPem nebude, jsme v kontaktu, víme o sobě
 p. Andrys pustí výsledky ČŠI
 P. Valenta požádal, jestli NS MAS uvolní odpovědi dotazníku o dobré praxi v nouzovém stavu
(aneb co MASky dělají navíc v době uzavření škol, jak pomáhají školám atd.)
2. PŘEHLED ČINNOSTI ZA NS MAS
 M. Pošíková vytvořila dokumenty pro Výbor – co se událo od ledna 2020
 K tomu jsou doloženy další dokumenty
o Jednání k výzvě MAP – v březnu mělo proběhnout další setkání k výzvě, ale nebylo kvůli
koronaviru
 Do dokumentu přidat informaci
o Výzva pro NNO navýšena o 110 mil. Kč – podpořeny budou všechny projekty v zásobníku
3. ŠABLONY III
 nabízí se možnost zrealizovat webinář pro školy v územích
 někteří se starají o školy v rámci Šablon II – nastalé problémy apod.
4. STŘEDNÍ ČLÁNEK
 Stanovisko NS MAS ke SČ prozatím není, ale v území stanovisko potřebujeme znát při jednání
s dalšími partnery
 J. Kuthanová:
o Výbor NS MAS žádné stanovisko ještě nepřijal, názory jednotlivých členů jsou různé;
o Diskuze o SČ ale probíhá, Výbor materiál má k dispozici
o může dojít ke 3 scénářům od Výboru
 Buď se k tomu nevyjádří vůbec, protože nechtějí
 Přijme materiál tak jak je
 Nebo materiál neschválí a doporučí přepracování a navrhne další proces (jak
řešit v území apod.)
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5. AKADEMI LEADER
 Výboru bude předložen dopis k AL, který vytvořila M. Pošíková za celou PS – je nutné, aby se
dostalo vše k rukám Výboru
DALŠÍ SETKÁNÍ
 20. 4. 2020 ve 14:00, v případě potřeby dříve

