


2. Setkání zřizovatelů

Projekt MAP ORP Kyjov –
vzdělávání v pohybu

V Kyjově, dne 6. 9. 2016



Žadatel – MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
Projekt na území ORP Kyjov + Moravský Písek

Předcházelo vyplnění dotazníků – nyní výstupy zasílány na 
jednotlivé školy a agregovaná data na ORP pro potřeby tvorby 

MAP
Projekt podán na konci ledna

Schváleny formální náležitosti a kontrola přijatelnosti, také věcné 
hodnocení projektu máme za sebou
Realizace 1.3.2016 do 31.12.2017



Informace o projektu
- realizace projektu probíhá 6 měsíců
- máme již podepsané Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- setkání dle původních plánů v srpnu, posun – přizpůsobili 

jsme se pravidelné poradě starostů
- poděkování za vyplnění dotazníků (byly součástí výstupů) 
- e-mailová komunikace ohledně připomínkování výstupů 

analytické a strategické části
- poděkování za připomínky (zejména investiční záměry a VIZE)

MAP – Místní akční plán rozvoje       
vzdělávání



Informace o projektu
- včera byl schválen Strategický rámec MAP ORP Kyjov a obce 

Moravský Písek do roku 2023 včetně investičních priorit, 
minimálně 6 měsíců se nesmí změnit

- schváleny prioritní oblasti, jsou celkem 4
- SWOT-3 analýza prioritních oblastí také schválena ŘV
- další výstupy analytické části není nutné schvalovat ŘV
- vše dostupné na webu

MAP – Místní akční plán rozvoje       
vzdělávání



VIZE

Prioritní oblasti

SWOT-3 analýza 

Problémové oblasti a klíčové problémy

Návrh Strategického rámce projektu

Opatření

Výstupy, které jste mohli 
připomínkovat



- starostka a ředitelky - obec Vacenovice

- starostka a ředitel - obec Kostelec

- ředitelka - obec Hovorany

- ředitel - město Vracov

Obdržené připomínky od …



- sesbírány investiční záměry ze škol

- seznam je možné aktualizovat, posílejte záměry, ale 
další schválení SR podléhá vždy lhůtě 6 měsíců

- pro potřeby čerpání dotací z EU je nutný soulad s 
MAP a schválení zřizovatelem

Investiční záměry



Termín

listopad dle porady starostů

Čas

dopolední hodiny

Návrh dalšího setkání



Děkujeme za pozornost!

Anna Čarková
Hana Horňáková

Mgr. Kateřina Kaňkovská

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.


