MAP Trutnovsko
Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás jako na organizaci aktivní v oblasti vzdělávání z pozice hlavního manažera
projektu „Místní akční plán Trutnovsko“, jehož zásadním výstupem bude tzv. Místní akční
plán vzdělávání pro území správního obvodu ORP Trutnov (+ obec Čermná).
Tento místní akční plán (dále jen MAP) bude obsahovat hlavní priority rozvoje pro oblast
vzdělávání, a to předškolního a školního, ale i souvisejícího neformálního (mimoškolního)
vzdělávání. Součástí bude i seznam konkrétních prioritních projektových záměrů v oblasti
vzdělávání. MAP bude sloužit jako strategický dokument pro oblast Trutnovska a bude mít
tyto zásadní funkce:
1. potenciální žadatelé v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(dále jen IROP), případně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
musí u svých projektových záměrů, na které žádají v rámci specificky zaměřených
výzev o dotaci, prokázat soulad právě s MAP (tudíž jejich projektový záměr musí být
v seznamu prioritních záměrů MAP a v souladu s aktuální verzí tohoto dokumentu),
2. jedná se o strategický dokument, který může být vhodným nástrojem a podkladem
pro budoucí nastavení dotačních programů, ať už na úrovni kraje, nebo státu – zde
samozřejmě záleží na budoucím přístupu orgánů státní správy,
3. umožní síťování a dlouhodobou spolupráci subjektů zabývajících se vzděláváním
v území ORP.
Konkrétně již na říjen tohoto roku se v rámci IROP připravuje specifická výzva zaměřená na
infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (viz výzvy 63 a 64 v
Harmonogramu výzev 2016 na:http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy).
Všichni žadatelé budou v rámci této výzvy povinni doložit soulad svého projektového záměru
s aktuálním MAP v území.
Z výše uvedeného důvodu se na Vás obracím a připojuji formulář dotazníku, jehož
součástí je „zásobník projektových záměrů“, a pokud se vzdělávání věnujete soustavně a ve
větším rozsahu, prosím o jeho vyplnění, abychom mohli s Vaším záměrem (záměry) dále
pracovat a především ho (je) včas zapracovat do MAP Trutnovsko. Vzhledem k řešené
problematice doporučuji, abyste do tohoto formuláře vyplňovali opravdu pouze aktivity
bezprostředně související se vzděláváním.
Současně předpokládám, pokud budete mít zájem, že tímto kontaktem navážeme
bližší spolupráci a Vy se budete moci zapojovat do aktivit MAP – je zde možné mimo jiné
sdílet zkušenosti se zástupci ostatních vzdělávacích institucí, navštěvovat jiné instituce pro
„příklady dobré praxe“ apod. Proto je součástí dotazníku i několik otázek k zájmu o takovou
spolupráci.
Prosím o zaslání vyplněného dotazníku zpět nejpozději do 22. srpna 2016. V případě
jakýchkoliv dotazů týkajících se vyplnění formuláře se obraťte na: Ing. Tomáše Mečíře
(manažer-metodik, 737 561 729, mecir@drag-tu.cz) nebo na Ing. Michala Hátle (manažeranalytik, 724 602 224, hatle@drag-tu.cz).
Předem děkuji za jakoukoliv zpětnou vazbu – i třeba pokud nemáte zájem využívat
dotačních prostředků či se vzdělávání věnujete jen dílčím způsobem.
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