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Harmonogram na rok 2016 
Leden  

 spolupráce s MŠMT na dotazníkovém šetření 

 příprava dokumentace k MAP (pracovní smlouvy, dodatky, náplně práce apod.) 

 komunikace s územím 

 oslovení s žádostí o účast v Řídícím výboru MAP 

 školení MAP a KAP (Milovy) 

 informace školám 
 
Únor 

 návrh, příprava, tvorba a připomínkování Statutu a Jednacího řádu pro Řídící výbor, identifikace 
dotčené veřejnosti (seznam zapojených škol atd.), koncept organizační struktury,  

 komunikační strategie – popis zapojení dotčené veřejnosti, nastavení pravidel publicity a 
informování 

 sestavení řídícího výboru 
 
Březen 

 1. setkání Řídícího výboru (ŘV) (3. března) – informování o MAP – co nás čeká, co bude třeba, 
harmonogram práce na rok 2016, organizační schéma, schválení Statutu a Jednacího řádu, volba 
Předsedy ŘV  

 vlastní průzkum území (rešerše a analýza existujících dokumentů, sběr projektů, spolupráce 
s MAS, strategie z MOS, strategické dokumenty obcí, apod.)  

 řízené rozhovory v území, zjištění potřeb a investic ve školách a stupně připravenosti škol 
(návrh/projektová příprava/projekt) 

 zjištění zájmu o čerpání z šablon 

 školení dotace OP VVV a šablony (L. Víchová – Praha – 2.3.) 

 Porada pracovních skupin (3.3. – ZnS - ZR, NMnM, BnP, VM) 
 

Duben, květen 

 zpracování dat z území (získané + MŠMT) – sestavení analytické části ke „Strategickému rámci 
MAP do roku 2023“ – investiční záměry území - příloha pro čerpání z IROP 

 zpracování SWOT analýzy pro každou prioritní oblast MAP 

 kulaté stoly s cílem vytvořit návrh dlouhodobých priorit v rámci budování znalostních kapacit 

 dopracování veškerých podkladů pro další vývoj MAP 

 vyhlášení šablon 

 výběr 2. pracovníka projektu - administrátora projektu 

 Porada pracovních skupin (20.4. ZnS – (ZR, NMNM, VM, Třebíč, Jihlava) 

 21.4. NIDV – Vzdělávání a OP VVV 
 
Červen 

 2. setkání řídícího výboru (9. června) – dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. 
„Strategického rámce MAP do roku 2023“- výchozí podklad pro zpracování akčního plánu a 
následných aktivit 

 příprava analytická část MAP, SWOT 

 podepsání smlouvy s MŠMT o poskytnutí dotace  

 monitorovací zpráva 
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 žádost o platbu 
 

VÝSTUP:   
STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 (DOHODA O INVESTIČNÍCH PRIORITÁCH) 

 
 

Červenec, srpen 

 sestavení pracovních skupin MAP a první společná setkání těchto skupin (bude-li možné) 

 průběžná evaluační zpráva o projektu (po žádosti o platbu) 

 první zálohová platba od MŠMT 

 nastavení workshopů, seminářů; projednání a spolupráce s Vysočina education 

 Rozpracování investičních priorit 

 šablony 
 

Srpen, září 

 práce na strategickém rámci MAP do roku (priority a popis jejich vazeb apod.) 

 setkávání se pracovních skupin dle potřeb MAP 

 workshopy, kulaté stoly s cílem vytvořit návrh dlouhodobých priorit v rámci budování 
znalostních kapacit 

 konzultace s partnery (experty z území) – sběr připomínek k prioritám  

 informování o návrhu Strategického rámce MAP do roku 2023 

 příprava Dohody o investicích a analytické části 
 

VÝSTUP: Analytická část MAP 

 
Říjen, listopad 

 sestavení Akčního plánu (konkrétní opatření, odpovědnosti, termíny, měřitelnost) 

 záznam investičních a měkkých aktivit 

 workshop, seminář v rámci budování znalostních kapacit 

 setkávání se pracovních skupin dle potřeb MAP 

 stanovení pro jaké aktivity spolupráce budou zpracovány logické rámce a pro jaké jiné 
projektové záměry budou zpracovány záměry do fáze přípravy projektů 

 komunikace s experty z území (oponentura, zapracování připomínek) 

 3. setkání ŘV s cílem schválení návrhu Strategického rámce MAP do roku 2023 včetně kapitoly 
popisující soulad investičních priorit se Strategickým rámcem MAP + neinvestiční aktivity 
(aktivity škol a aktivity spolupráce (= část Akčního plánu MAP) (datum setkání: listopad) 
 

 

VÝSTUP: SCHVÁLENÁ VERZE MAP (část Akčního plánu) 

 
Prosinec 

 práce na logických rámcích pro aktivity spolupráce  

 evaluace projektu - průběžná zpráva o průběhu projektu od „startu“ – vyhodnocení procesů 
podle metodiky ŘO OP VVV 

 administrativní práce 

 kontrola financování projektu 
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 vzdělávání v území = budování znalostních kapacit 

  

Leden, únor 

 projekty spolupráce 

 budování znalostních kapacit 

 podpora projektů v území 
 
Březen, Duben 

 projekty spolupráce 

 budování znalostních kapacit 

 Akční plán s rozpracováním projektů 
 
 
Květen-Září 

 Budování znalostních kapacit 

 Akční plán MAP – obsahuje prioritní (povinná) opatření, dále doporučená, průřezová a 

volitelná opatření, která vzejdou z identifikovaných potřeb v území; s konkrétními cíli, kroky, 

termíny, zodpovědnostmi 

Říjen, Listopad 

 Finální verze MAP – Schválená verze MAP 

 poslední zasedání Řídícího výboru 

Prosinec 

 Ukončení projektu 

 Závěrečná evaluační zpráva 

 Závěrečná zpráva o průběhu projektu 

 Finální žádost o platbu  

 

 

 

Publicita: 

 web:   www.bystricenp.cz 

 periodika: měsíčník Bystřicko 

Platformy MAP 

 ŘÍDÍCÍ výbor MAP 

 Partnerství MAP – všechny zainteresované subjekty (souhlas se zapojením do projektu 

přiložen k projektové žádosti ) 

 Pracovní skupiny 

 Realizační tým 

 

http://www.bystricenp.cz/

