Jednání Řídicího výboru
zápis č. 2
zasedací místnost MAS KJH, 10. 12. 2019, od 14:00
Program:
1. Přivítání a seznámení s novými členy
2. MAP Trutnovsko II – představení projektu v našem území
3. Bilance aktivit za rok 2019
4. Plán aktivit na rok 2020
5. Diskuze a různé
1. Přivítání a seznámení s novými členy
• Přivítání všech přítomných na jednání ŘV.
• Vzájemné představení stávajících i nových členů ŘV.
• Aktuální složení ŘV (v rámci metodiky – povinní definovaní zástupci), prozatím není
zástupce – učitel.
• Informace o personálních změnách RT v průběhu roku 2019 a od ledna 2020.
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu.
2. MAP Trutnovsko II – představení projektu v našem území
• J. Balcar v krátkosti představil projekt MAP Trutnovsko II, který navazuje na MAP
Trutnovsko:
- území MAP Trutnovsko II
- dobu realizace
- klíčové aktivity projektu
- hlavní cíl
- složení RT
- odborný tým
- pracovní skupiny
Podrobněji – příloha č. 2 zápisu – ŘV_10.12.2019_prezentace
3. Bilance aktivit za rok 2019
• Harmonogram roku 2019 – Kalendář plánovaných/uskutečněných aktivit:
- jednání PS, RT, ŘV
- implementační aktivity PS
- výjezdy PS, koordinátorů škol
Podrobněji – viz. příloha č. 3 zápisu – Plán aktivit květen–prosinec 2019
• Aktualizace projektových záměrů v území ORP Trutnov – aktualizace Strategického rámce
– význam pro získání dotací
Podrobněji – příloha č. 2 zápisu – ŘV_10.12.2019_prezentace
4. Plán aktivit na rok 2020
• Kalendář plánovaných aktivit 2020, průběžně doplňován
- jednání PS, RT, ŘV
- implementační aktivity PS
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

- výjezdy PS, koordinátorů škol
Podrobněji – příloha č. 4 zápisu – Plán aktivit 2020.
5. Diskuze a různé
Proběhla diskuze k bodům programu.

Zapsala: Barbora Procházková
Dne 10. 12. 2019
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